
Sponsorovereenkomst  DUTCH MARINES ROWING CHALLENGE

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend, er heeft altijd iemand een prijs betaald” 

Bestuur van de vereniging   Contactpersonen Funding DMRC
Dutch Marines Rowing Challenge
Bronforelstraat 32 7559 HT Hengelo   Henk Manden    06- 51 55 20 06
KvK:  62513966
Rekeningnummer: NL78 INGB 0006713344   Jan Lodewijk Smit   06- 28 90 80 70
BTW - nummer: 8548.47.819.B.01    
e-mail: funding@dmrc.nl  

GEGEVENS SPONSOR
Bedrijfsnaam Internetadres

Factuuradres Postcode / Plaats

Rekeningnummer BTW-nummer

Naam contactpersoon Functie contactpersoon

E-mailadres contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon

Medium sticker 
standaard

 € 25
      per maand

 € 75
      per kwartaal

 € 150
      per half jaar

 €   300
      per jaar

Medium sticker
Boeg / Spiegel

 € 50 
     per  maand

 € 150
      per kwartaal

 € 300
     per half jaar

 €    600
      per jaar

Grote Sticker 
standaard

 € 100
      per maand

 € 300
      per kwartaal

 € 600
      per half jaar

 € 1.200
      per jaar

Grote sticker
Boeg / Spiegel

 € 150
      per maand

 € 450
     per kwartaal

 € 900
      per half jaar

 € 1.800
      per jaar

Sponsor wenst de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) te sponsoren op basis van onderstaand aangekruiste voorkeur. 
De sponsorovereenkomst tussen sponsor en DMRC wordt aangegaan met ingang van ____(dag) ___________(maand) 20__ 
voor de duur van ____ jaar/maanden. Minimale duur sponsorovereenkomst bedraagt 2 jaar of 24 maanden. 
Sponsor wenst:

 anoniem te doneren: € _____________   (bedrag invullen), per maand / kwartaal / half jaar / jaar  (doorhalen wat nvt is.)
 sticker op DMRC-sloep:

( maak keuze uit onderstaande tabel; alle bedragen in de tabel zijn exclusief 21% btw.) 

“Een marinier die valt laat je niet liggen, die help je overeind!”



Bij sponsorbedragen vanaf € 1.000,-- per jaar 
Foto  90 x 60 met bedrijfslogo op sloep. Toegang tot stakeholdersavond Van Ghent Kazerne. 
Vermelding als sponsor op de website DMRC.nl
 

Bij sponsorbedragen vanaf € 300,-- per jaar 
Vermelding als sponsor op de website DMRC.nl
 

Pakket Opties (Alle bedragen in de tabel zijn exclusief 21% btw.)

Goud Pakket  € 2.000
      per maand

 € 6.000
     per kwartaal

 € 12.000
     per half jaar

 € 24.000
     per jaar

Zilver Pakket  € 1.500
      per maand

 € 4.500
     per kwartaal

 € 9.000
     per half jaar

 € 18.000
     per jaar

Brons Pakket  € 1.000
      per maand

 € 3.000
     per kwartaal

 € 6.000
     per half jaar

 € 12.000
     per jaar

Goud Pakket
Naamsvermelding op jas en shirt. 1e keuze qua plaats sticker volledige sloep. Extra Sticker SB + BB op 
andere sloep. Aandenken 3 foto’s 90 x 60 met bedrijfslogo op sloep. Toegang tot stakeholdersavond 
Van Ghent Kazerne met 6 personen. Roei-clinic voor personeel (24 pax). Gebruik naam ’DMRC’ in 
eigen reclame-uitingen. Bezoek ontvangst trainingsweekenden in het kader van verbondenheid. 
Vermelding als sponsor op de website DMRC.nl 

Zilver Pakket
Naamsvermelding op jas en shirt. 2e keuze qua plaats sticker halve sloep. Boeg SB + BB. Extra Sticker 
op andere sloep. Aandenken 2 foto’s 90 x 60 met bedrijfslogo op sloep. Toegang tot stakeholders-
avond Van Ghent Kazerne met 4 personen. Roei-clinic personeel (16 pax). Gebruik naam ‘DMRC’ in 
eigen reclame-uitingen. Bezoek ontvangst trainingsweekenden in het kader van verbondenheid. 
Vermelding als sponsor op de website DMRC.nl  

Brons Pakket
Naamsvermelding op jas en shirt. 3e keuze qua plaats sticker halve sloep. Roer SB + BB. Extra Sticker 
op andere sloep. Aandenken 1 foto 90 x 60 met bedrijfslogo op sloep. Toegang tot stakeholdersavond 
Van Ghent Kazerne met 2 personen. Roei-clinic personeel (8 pax). Gebruik naam ‘DMRC’ in eigen 
reclame-uitingen. Bezoek ontvangst trainingsweekenden in het kader van verbondenheid. 
Vermelding als sponsor op de website DMRC.nl

Ondertekening
 
Plaats
___________________________________ 
Datum 
___________________________________ 
Naam 
___________________________________ 
Handtekening en bedrijfsstempel 
 
 
___________________________________
 
De voorwaarden vermeld op www.DMRC.nl zijn 
onlosmakelijk verbonden aan deze sponsorovereenkomst.

Ingevulde kaart opsturen naar:  
Penningmeester DMRC, Fazantenkamp 325,  3607 CR MAARSSEN. 
Of scannen en doormailen naar funding@dmrc.nl.


