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Wie zij 

wij?

PSV de Bosrakkers is 
een combinatie van 
een ponyclub en een 
rijvereniging. 
Volwassenen zijn 
voornamelijk lid om 
wedstrijd te kunnen 
rijden. Echter voor 
kinderen fungeert de 
vereniging als een 
echte club met veel 
activiteiten zoals les, 
bosritten, SinterKerst, 
een eigen wedstrijd 
en ponykamp. Wij 
streven naar samen 
plezier maken en 
genieten van je pony!

Bezoek ons op: 
www.psvdebosrakker
s.nl 



Wat is een dressuur selectie

wedstrijd?

10 mei aanstaande organiseert PSV de Bosrakkers weer een
wedstrijd. Dit keer richten wij ons op dressuur voor de paarden. Met 
deelname aan deze wedstrijd, in combinaite met nog twee 
selectiewedstrijden kunnen Ruiter/paardcombinaties zich
kwalificeren voor de kringkampioenschappen. Een serieuze
wedstrijd dus, waar iedereen zijn beste beentje voorzet. Daarnaast
garandeert een selectiewedstrijd een hoog aantal inschrijvingen. 

 Doel

 Deelnemers schrijven in om zich te kunnen kwalificeren voor
de kringkampioenschappen. Hiervoor moeten ruiter/paard
combinaties aan minimaal 3 selectiewedstrijden hebben
deelgenomen.

 Doelgroep

 Deelnemers zijn (jong)volwassenen en komen uit de 
omgeving Eindhoven/Nuenen/Geldrop/Helmond

 De wedstrijd wordt gereden in de categoriёn B, L1, L2, M1, M2, 
Z1, Z2 en ZZ-licht

 Aantal deelnemers en bezoekers

 Verwacht aantal delnemers: 115

 Verwacht totaal aantal bezoekers: 300 



Wie kan ik bereiken?

Deelnemers komen uit de Kring Eindhoven / de 

Kempen

De wedstrijd wordt aangekondigd en besproken op 

Facebook via 

https://www.facebook.com/psvdebosrakkers.nl/

Wij verwachten ongeveer 115 deelnemers te

verwerken. Dat houdt in dat er tijdens deze twee 

dagen gemiddeld 300 mensen rondlopen.

Na afloop zullen wij een artikel plaatsen in het 

Nuenens weekblad waarbij alle sponsoren worden

genoemd.

Sponsoren worden genoemd in de wedstrijdsectie

van onze website. In de aanloop naar de wedstrijd toe 

zullen sponsoren ook op onze hoofdpagina genoemd

worden.



Sponsormogelijkheden

Geld

Een wedstrijd organiseren
kost geld, sponsoren

kunnen helpen deze kosten
laag te houden waardoor
wij de inschrijfkosten laag

kunnen houden. 

Wanneer geld 
overgehouden wordt, 

rekent de club deze in de 
boeken bij voor mogelijke

extra activiteiten ten 
behoeve van het 
spaardoel van de 

vereniging.

Cadeaubonnen
& cadeautjes

Naast een rozet zullen de 
eerste, tweede en derde
prijswinnaars een prijs van 

waarde ontvangen. Bij
voorkeur delen wij

gesponsorde
cadeaubonnen uit. Ook 

geven wij de mogelijkheid
om sponsorcadeautjes

mee te geven bij de 
prijsuitreiking

1e prijs: €25,--

2e prijs: €12,50

3e prijs: €6,25

Er zijn verschillende manieren mogelijk om bij te dragen

als sponsor. Wij onderkennen daarin twee categoriën: 



Opties reclameuiting

Bedrag Reclame-uitingen

€ 25,- Logo klein op de flyer

Logo klein op de uitslagen

€ 50,- Logo middel op de flyer

Logo middel op de uitslagen

Logo middel op de website & Facebook

€ 100,- Logo groot op de flyer

Logo groot op de uitslagen

Logo groot op de website & Facebook

Banner in de bak (zelf banner aanleveren)

> € 200,- Benoeming Hoofdsponsor

Naam als hoofdsponsor in artikel Nuenens

Weekblad

Logo op foto in artikel Nuenens Weekblad

Prominent op alle uitingen – Flyer, uitslagen, 

website & Facebook, Uw eigen flyer in de 

goodybag

Banner in de bak (zelf banner aanleveren)

Tijdens de prijsuitrijking op de wedstrijd zullen alle

sponsors genoemd worden via de microfoon.



Opties cadeaubonnen

sponsoring

Het aanbieden van cadeaubonnen kan in de 
door u gekozen vorm en maat. Wij verwachten
dat u zelf de cadeuabonnen inclusief reclama-
uiting aanlevert. U heeft hierbij zelf uw reclame-
uiting in de hand. 

De bonnen zullen aangeboden worden tijdens
de prijsuitreiking per categorie. 

Wij verwachten deelnemers in 8 verschillende
categoriёn.



Clubsponsor

worden?

Bijna al onze Bosrakkers en 

Bosrakkertjes komen uit op 

wedstrijden. Een groot deel

hiervan rijdt ieder weekend 

ergens in Noord-Brabant, 

Limburg of Gelderland een

concours. Ook zijn wij ieder

jaar vertegendwoordigd
door een grote delegatie

op de Brabantse

kampieonschappen! Een

clubsponsor zou reclame

kunnen maken via de 

kleding van de ruiters, de 

aankleding van de pony’s 

of hun vervoersmiddelen. 

Enkele voorbeelden van 

sponsoring

 Bodywarmers met logo

 Regenjasjes met logo

 Zadeldekjes met logo

 Uitrijdekens met logo

 Paardentrailer met een

sticker met uw logo



Contact
sponsors@psvdebosrakkers.nl 

0640357314 

t.n.v. Marleen Schut

In deze folder vindt u een aantal voorbeelden tot 

reclame-uitingen en sponsormogelijkheden. Heeft u 

zelf ideeën? Of wilt u samen met ons iets bedenken? 

Neem dan contact met ons op!


