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Waarom Sponsoren? 
De Lionsclub Son en Breugel kan de Ondernemersavond alleen organiseren en de goede doelen steunen 
dankzij de opbrengsten uit de kaartverkoop, maar vooral ook dankzij sponsors. Er zijn gelukkig ieder jaar 
veel bedrijven die graag hun naam (blijvend) verbinden aan ons succesvolle evenement. De sponsors 
van de Ondernemer van het Jaar vermelden we tot de volgende editie op onze website 
www.ondernemervhjaar.nl. Voor de Ondernemersavond 2022 waren dat de volgende sponsors. 
 

 
Bedankadvertentie Mooi Son en Breugel Krant, editie 29 juni 2022, halve pagina 

We zijn trots en dankbaar op de vele bedrijven die de goede doelen en de Ondernemersavond al jaren 
trouw steunen. Er is uiteraard altijd plaats voor nieuwe sponsors. Misschien ook iets voor u of uw 
onderneming?  
 
Sponsoring is nadrukkelijk tweezijdig. Wij vragen een financiële bijdrage, maar daar staat wel iets 
tegenover voor u. Te denken valt aan publiciteit en naamsvermelding op drukwerk, advertenties in 
lokale bladen, op de website en natuurlijk uw presentatie tijdens de avond zelf. De sponsorbijdrage kan 
ook gedeeltelijk bestaan uit het beschikbaar stellen van een aantal toegangskaarten, c.q. een eigen tafel 
(met bedrijfslogo!) tijdens de avond. U kunt dan uw eigen gasten, relaties of klanten voor de avond 
uitnodigen.  
 
Voor uw en ons gemak maken we voor sponsering zo mogelijk gebruik van onderstaande pakketten met 
bijbehorende voordelen voor u en uw bedrijf. Wij overleggen graag persoonlijk met u hoe de sponsoring 
zo goed mogelijk aan uw en onze wensen tegemoet kan komen. Sponsoring is immers maatwerk. 
Mogelijk dat een van onze Lionsleden als vertegenwoordiger van de organisatie u dan ook benadert. 
 
Wilt u zelf uw interesse als sponsor kenbaar maken? Bel, of mail voor meer informatie en het bespreken 
van de mogelijkheden dan naar de voorzitter van de organisatiecommissie Ondernemersavond 2023: 
Bastian Duffhues, tel 06 – 5168 9075, of mail info@ondernemervhjaar.nl. We staan u graag te woord. 
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Hoofdsponsor

SPONSORS          BEDANKT!
Als Lionsclub Son en Breugel bedanken we al onze sponsors, 
medewerkers en ondernemers en onze gewaardeerde gasten, 
die van de Ondernemersavond 2022 afgelopen zaterdag 25 
juni een succes hebben gemaakt. Zonder uw ondersteuning 
was het niet mogelijk dit feestelijk evenement te organiseren 
en zulke mooie geldbedragen (ruim € 18.000,-) uit te keren 
aan, of te reserveren voor onder meer: Kika Kinderkampen, 

Kufambatose Zimbabwe, stichting Meedoen, de LEV-groep, de 
Kindervakantiespelweken Son en Breugel, de gezamenlijke kerken 
in Son en Breugel, de Voedselbank Best e.o. afdeling Son en 
Breugel, de Zonnebloem, Lions voor Oekraïne, een Lions doe- en 
dankdag, projecten op basisscholen in Son en Breugel en diverse 
inititiatieven die we de komende tijd tegen komen. Tevens willen 
wij de volgende ondernemers van harte feliciteren met hun titel: 

 v/h Van Stekelenburg Rooijakkers Makelaars

Ondernemer van het Jaar 2022 Son en Breugel

Bart van Gerven
Starter van het Jaar 2022 Son en Breugel

Eric de Volder
Ondernemer van het Jaar 2022 Ekkersrijt

Henk Maas
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Pakket 1: hoofdsponsor in diamant 

 
Intensieve exposure  
• Vermelding van uw bedrijfslogo als hoofdsponsor tijdens de feestelijke Ondernemersavond; 
• Intensieve vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de gala avond op menukaart en rollend scherm; 
• Vermelding van uw bedrijfslogo en presentatie van uw bedrijf op de 

website www.ondernemervhjaar.nl; 
• Interview en artikel in de Mooi Son en Breugel Krant en op onze website; 
• Intensieve aandacht in de social media kanalen van de Ondernemer van het Jaar; 
• De mogelijkheid om uw bedrijfsnaam en nader af te spreken deel van het sponsorbedrag exclusief 

te verbinden aan een gezamenlijk te kiezen goed doel; 
• De mogelijkheid voor het presenteren van uw bedrijf en plaatsen van een scherm met bedrijfslogo 

in de zaal tijdens de Ondernemersavond; 
• De mogelijkheid om zitting te nemen in de jury. 

 
Inbegrepen toegangskaarten 
• Een eigen tafel met 10 toegangskaarten voor de Ondernemersavond. 

 
Uw investering 
• € 3.000,- per jaar voor een periode van 3 jaar. 

 
 
 

Pakket 2: stersponsor in goud 
 
Extra exposure 
• Vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de feestelijke Ondernemersavond; 
• Extra vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de gala avond op menukaart en rollend scherm; 
• Extra vermelding van uw bedrijfslogo en presentatie van uw bedrijf op de 

website www.ondernemervhjaar.nl; 
• Extra aandacht op onze website; 
• Extra aandacht in de social media kanalen van de Ondernemer van het Jaar. 
• De mogelijkheid om uw bedrijfsnaam en nader af te spreken deel van het sponsorbedrag exclusief 

te verbinden aan een te kiezen Goed Doel; 
• De mogelijkheid voor het plaatsen van een scherm met bedrijfslogo in de zaal tijdens de 

Ondernemersavond. 
 

Inbegrepen toegangskaarten 
• Een eigen tafel met 6 toegangskaarten voor de Ondernemersavond. 

 
Uw investering: 
• € 2.000,- per jaar voor een periode van 3 jaar. 
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Subsponsor in zilver 
 
Grote exposure  
• Vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de feestelijke Ondernemersavond; 
• Vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de gala avond op menukaart en rollend scherm; 
• Vermelding van uw bedrijfslogo op de website www.ondernemervhjaar.nl; 
• Aandacht in de social media kanalen van de Ondernemer van het Jaar; 
• Mogelijkheid voor het plaatsen van een scherm met bedrijfslogo in de zaal tijdens de 

Ondernemersavond. 
 

Inbegrepen toegangskaarten 
• 4 Toegangskaarten voor de Ondernemersavond. 

 
Uw investering 
• € 1.250,- per jaar voor een periode van 3 jaar. 
  
 

Partnersponsor in brons 
 
Exposure 
• Vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de feestelijke Ondernemersavond; 
• Vermelding van uw bedrijfslogo tijdens de gala avond op menukaart en rollend scherm; 
• Vermelding van uw bedrijfslogo op de website www.ondernemervhjaar.nl; 
• Aandacht in de social media kanalen van de Ondernemer van het Jaar. 

 
Uw investering 
• € 750,- per jaar voor een periode van 3 jaar. 
 
 
  
 


