
 

 

 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 

 

Om het voortbestaan van het MEK te garanderen is er nog veel geld nodig, o.a. voor 

groot/achterstallig onderhoud (er is een lijst met gewenste projecten). 

Daarom vragen wij uw steun om daaraan een bijdrage te leveren: 

Elk bedrag (in geld of natura) is welkom (als promotiebedrag  fiscaal aftrekbaar: het MEK is een ANBI). 

Er zijn verschillende elementen om het MEK te sponsoren: 

Pakket VUUR – Vanaf € 250 per kwartaal 
naamsvermelding of logovermelding op de boom in de entree van het MEK, op publicitair 
drukwerk (Uw logo dan graag in JPEG of PDF format aanleveren) 

- banners / links op website www.mekoosterhout.nl en www.vriendenvanhetmek.nl   
- meerjarige verbinding van de naam van het bedrijf aan een weide of activiteit 
- promotie van diensten of producten van het bedrijf via de communicatiekanalen van 

het MEK 
- mogelijkheid tot plaatsen van reclamebord van 60 x 30 cm op het terrein van het MEK 
- netwerkbijeenkomsten voor sponsors in het MEK 
- uitnodigingen voor evenementen zoals openingen voor directies van de bedrijven 
- Mogelijkheid voor een teambuildingsdag. Uw bedrijf doet onderhoudswerkzaamheden 

op het MEK. U motiveert de samenwerking binnen uw bedrijf en het M profiteert van 
de handigheid van uw medewerkers 

 
Pakket WATER – Vanaf € 100 per kwartaal  
naamsvermelding of logovermelding op de boom in de entree van het MEK, op publicitair 
drukwerk (Uw logo dan graag in JPEG of PDF format aanleveren) 

- banners / links op website www.mekoosterhout.nl en www.vriendenvanhetmek.nl   
- mogelijkheid tot plaatsen van reclamebord van 60 x 30 cm op het terrein van het MEK 
- meerjarige verbinding van de naam van het bedrijf aan een weide of activiteit 
- netwerkbijeenkomsten voor sponsors in het MEK 

 
Pakket LUCHT – Vanaf € 50 per kwartaal 

- banners / links op website www.mekoosterhout.nl en www.vriendenvanhetmek.nl 

(Uw logo dan graag in JPEG of PDF format aanleveren) 
- Meerjarige verbinding van de naam van het bedrijf aan een weide of activiteit 
- netwerkbijeenkomsten voor sponsors in het MEK 

http://www.mekoosterhout.nl/
http://www.vriendenvanhetmek.nl/
http://www.mekoosterhout.nl/
http://www.vriendenvanhetmek.nl/
http://www.mekoosterhout.nl/
http://www.vriendenvanhetmek.nl/


 

Pakket AARDE  -  Sponsoring in natura.  
Bedrijven kunnen zaken leveren als: hout, metaal, verf, glas, grafische producten (drukwerk, 
belettering, zeefdruk), verlichting, meubilair, interieurinrichting, computers en audio visuele 
apparatuur, software, opleiding en training, adviezen,  publiciteit.  
Uw bedrijf krijgt dan een vermelding op onze website met een link naar uw eigen website. 
(Uw logo dan graag in JPEG of PDF format aanleveren) 
 
Wij gaan graag het gesprek met u aan hoe u hier invulling aan wilt geven.  
 

EENMALIGE BIJDRAGE 

U wilt het MEK een eenmalige bijdrage geven.  

 

SPECIFIEK PROJECT 

Het MEK is altijd in het bezit van een lijst met noodzakelijke of gewenste projecten. U kunt 

contact met ons opnemen indien u één of meerdere van deze projecten wilt sponsoren. 

 

Wilt u meer weten? Wij nodigen u dan graag uit om samen met een van ons het MEK te 

bezoeken en te genieten van alles waarom het MEK voor duizenden Oosterhouters zoveel 

betekent. 

 

Mogen wij op uw steun rekenen? 

 

 


