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Koningsdag 2018 in Ochten …



Wat sponsort u?
Niet alleen Koningsdag, maar ook de lampionnenoptocht en 

Dodenherdenking worden mede door u mogelijk gemaakt.



Wat mag u verwachten?
Als Oranjevereniging geven we onze activiteiten zoveel mogelijk publiciteit

• lokale media: De Gelderlander, RBC, Zakengids, Gemeentenieuws, Omroep 
Gelderland 

• social media: Facebook, Twitter en onze website

• posters en het programmaboekje

• Vlaggen in het dorp

Als Oranjevereniging warmen we het dorp op

• de ‘beroemde’ Ochtense vlaggen hangen tenminste 3 weken rondom 
Koningsdag

• versieren van het dorp in aanloop naar Koningsdag

• en de bekende mond tot mond reclame 

Allerlei mogelijkheden om uw boodschap te uiten

• website, programmaboekje, mega groot TV-scherm, posters, borden langs het 
parcours van de zeepkistrace, vlaggen om het dorp te versieren en sponsoring 
in natura (attractie en/of goederen) of maatwerkacties.



Het grote TV-scherm (12m²)

• presentatie van maximaal 3 dia’s

• gegarandeerd 6 verschijningen per uur

• logo’s aanleveren in .eps of .jpg 

• presentaties aanleveren in PowerPoint

• in overleg kan ook een bedrijfsfilm worden vertoond.

€ 100,-

SPONSORMOGELIJKHEDEN



De website

Logo of 
naamsvermelding 
met link naar 
eigen website 

€ 50,-

SPONSORMOGELIJKHEDEN
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

Beroemd in de wijde omgeving: de vlaggen van Ochten. Het ziet er ieder jaar
weer feestelijk uit. U kunt daar ook van profiteren en bijdragen aan de geweldige
sfeer! Hoe werkt het?

U koopt uw eigen vlag (inclusief stok) voor € 45,- per stuk (excl. BTW) De vlag 
blijft uw eigendom. Rondom Koningsdag maakt uw vlag dan deel uit van de 
versiering! 
Vanaf volgend jaar hangen wij uw vlag voor € 30,- (per vlag) de 3 weken rondom 
Koningsdag op. We vragen wel een contract van minimaal 3 jaar om uit de totale 
kosten te komen en de activiteiten van de Oranjevereniging te kunnen 
financieren. 
Aan de lantaarnpalen komt een Nederlandse vlag, een Oranje vlag en een 
sponsorvlag. Natuurlijk krijgt de sponsorvlag de beste plek! 
De vlaggen zijn ca. 50 bij 75 cm groot. De vlaggenstok is ca. 120 cm. 



ONS PARTNER PAKKET

• Als Oranjevereniging bewijzen we sinds 2012 dat we Ochten, 
Eldik en de omgeving op de been krijgen voor een gezellige 
feestdag. Ieder jaar weer zien we het drukker worden en blijft 
de sfeer fantastisch. Dat kan alleen met enthousiaste 
vrijwilligers en trouwe sponsoren. 

• We willen graag voor én samen met deze partners de 
Lampionnenoptocht, Koningsdag en Dodenherdenking in 
Ochten blijven organiseren.

• Daarvoor hebben we een partner pakket ontwikkeld: uw 
bedrijf krijgt optimale publiciteit en de Oranjevereniging 
continuïteit. Een win-win situatie waar het dorp en dus uw 
bedrijf van profiteert.



ONS PARTNER PAKKET

• Vermelding op het grote scherm

• ¼ pagina advertentie in het programma 
boekje

• 1 jaar vermelding op de website (met link 
naar eigen pagina)

• 5 sponsorvlaggen

• Partnerbijdrage per jaar bij een overeenkomst 
voor 3 jaar

NORMAAL TARIEF PER JAAR

• € 100,-

• € 100,-

• € 50,-

• € 150,-

• TOTAAL: € 400,-€ 250,-



• Adoptie van een activiteit/speeltoestel
Bijvoorbeeld:
– “Kiddy rides” / draaimolen / Etcetera

• Sponsoring op maat
– Wilt u graag sponsoren, maar staat uw wens er niet bij? 
– Wij denken graag met u mee over sponsoring op maat.

Maatwerk Sponsoring



We hopen van harte dat u/uw onderneming 
de Oranjevereniging wilt steunen om leuke en 
mooie activiteiten te kunnen organiseren 
voor de inwoners uit onze gemeente (en 
daarbuiten).

Alvast bedankt!

VRAGEN OF SUGGESTIES?
Stuur dan een mail naar:
oranjeverenigingochten.eldik@live.nl


