
 

VAARKRACHT SPONSORSHIP en tegenprestatie 
 
Squadron    € 10.000,= 
Webpagina; op VK website met link en een A4 of meer over de sponsor 
E-mail signatuur     
Printed materials; flyers, posters, kleding  
Vlag van sponsor op locatie of in de mast  
2x per jaar in nieuwsbrief  een artikel naar twee duizend contacten 
Presentatie bij sponsor aan eigen personeel 
Personeel van sponsor mee als gastheer/vrouw op twee GroepsVaartochten 
Materialen bus; logo van sponsor op de materialen bus; twee zijden 
Persberichten; bij twee GroepsVaartochten 
“Wall of sponsors”; een bord met logo’s van sponsoren dat bij alle  
                               GroepsVaartochten komt te staan  
Beurspresentaties; bij sponsoren (Lions ed) genoemd, of getoond naar mogelijkheid 
Bord met logo’s van sponsoren dat bij alle beurzen waar VK aan deelneemt komt te staan 
 
Flottielje      € 5.000,=  
Webpagina; op VK website met link en een A4 of meer over de sponsor 
E-mail signatuur 
“Printed materials”; flyers, posters      
1x per jaar in nieuwsbrief  een artikel naar twee duizend contacten 
Personeel mee als gastvrouw/heer bij één  GroepsVaartocht  
Materialen bus; logo van sponsor op de materialen bus; twee zijden  
Persbericht; bij één GroepsVaartocht 
“Wall of sponsors”; een bord met logo’s van sponsoren dat bij alle 
                               GroepsVaartochten komt te staan 
Beurspresentaties; bij sponsoren (lions ed) genoemd, of getoond naar mogelijkheid 
Bord met logo’s van sponsoren dat bij alle beurzen waar VK aan deelneemt komt te staan 
 
In planee        € 2.500,=   
Webpagina; op VK website met link  
“Printed materials”; flyers 
“Wall of sponsors”; een bord met logo’s van sponsoren; plaatsing  logo aan 

         Achterzijde; komt bij alle GroepsVaartochten te staan 
1x per jaar in Nieuwsbrief  een artikel naar twee duizend contacten 
 
Volle kracht          € 1.000,=  
Webpagina; logo met link  
 
Halve kracht                        € 500,= 
Webpagina; logo geen link 
 
Langzaam vooruit            € 250,= 
Webpagina; vermelding als donateur  
 
Oorlam            €100,=  

Onze eeuwige dank, een (slokje/flesje) Berenburger en een zoen van de juffrouw/meester 
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