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1 Fotoclub Maashorst i.o. 

 
SPONSORMOGELIJKHEDEN FOTOCLUB MAASHORST 
 
Voor de vaste lasten, maar ook het uitnodigen van sprekers en het initiëren en organiseren van 
cursussen en educatieve activiteiten, is Fotoclub Maashorst op zoek naar sponsoren en donateurs. 
Draagt u onze vereniging een warm hart toe? Neem vandaag nog contact met ons op zodat ook de 
naam van uw bedrijf op de website van Fotoclub Maashorst komt te staan. Met een klik op het 
bedrijfslogo komen de bezoekers op uw bedrijfswebsite. Alvast bedankt voor uw financiële steun! 
Op dit moment kan men kiezen uit drie sponsorpakketten, te weten: 
 
A. Hoofdsponsor 
 

Uw bedrijfslogo wordt prominent op de homepage van Fotoclub Maashorst geplaatst, inclusief 
een doorlink naar uw bedrijfswebsite. Ook een korte bedrijfsomschrijving is toegevoegd. 
Daarnaast wordt uw bedrijf op dezelfde wijze vernoemd op een aparte sponsorpagina.  
Als extra is er een doorlink naar uw bedrijf geplaatst op de pagina ‘Interessante links’ (rubriek 
Algemeen). Tevens bieden wij onze hoofdsponsors de mogelijkheid om vier keer per jaar een 
commerciële post op onze Facebookpagina te plaatsen. Hoofdsponsors kunnen bij onze 
clubavonden en -evenementen aanwezig zijn. Graag vooraf aanmelden bij het bestuur. 

 

De kosten voor sponsorpakket-A bedragen € 150,- per kalenderjaar. 
 
B. Subsponsor 
 

Uw bedrijfslogo wordt separaat op de sponsorpagina van Fotoclub Maashorst geplaatst, 
inclusief een doorlink naar uw bedrijfswebsite. Ook een korte bedrijfsomschrijving is 
toegevoegd. Daarnaast wordt uw bedrijf op dezelfde wijze vernoemd op een aparte 
sponsorpagina. Subsponsors kunnen bij onze clubavonden en -evenementen aanwezig zijn. 
Graag vooraf aanmelden bij het bestuur. 
 

De kosten voor sponsorpakket-B bedragen € 100,- per kalenderjaar. 
 
C. Ondersteuner 
 

Het is ook mogelijk om éénmalige een financiële bijdrage of donatie te geven. Naast financiële 
hulp kan men Fotoclub Maashorst in materiële zin ondersteunen, in welke vorm dan ook. U 
kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van Fotoclub Maashorst. 
 

De kosten (waarde) voor sponsorpakket-C is in onderling overleg te bepalen. 
 
Aanmelden: 
 

U kunt uzelf aanmelden voor een sponsorpakket door middel van het invullen van het 
contactformulier op de website: www.fotoclubmaashorst.nl, waarna u zo spoedig mogelijk wordt 
teruggebeld. Sponsoren ontvangen een keer per jaar een gespecificeerde factuur. 
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