75 jarig jubileum
PJ Putten
Geachte sponsor,
De Plattelandsjongeren Euro Delta, afdeling Putten bestaat aankomend jaar 75
jaar en dat is meer dan een feestje waard. Allereerst willen wij u bedanken
voor de vele jaren van vertrouwen in onze vereniging en de giften die u ons
heeft doen toekomen. Mede dankzij u heeft de vereniging dit jubileum behaald.

Even terug naar het begin. De vereniging is opgericht op 1 december 1945 met
een aantal kernwaarden welke als rode draad met de vereniging verweven
zijn. De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de
Plattelandsjongeren te behartigen, waarbij de agrarische belangen voorop
staan.
Om deze kernwaarden weer extra kracht te geven, wordt in het jubileumjaar
aan een aantal bestaande evenementen een extra impuls gegeven en
organiseren wij ook, zoals u van ons gewend bent, een mooi feestje. Ons motto
luidt niet voor niets: ‘Omdat ‘t kan!’
Voor het behoud van de vereniging hopen wij dat we ook in de toekomst op u,
als sponsor, kunnen rekenen. Daar wij weten dat alleen de zon voor niets op
komt, dragen wij uit wie onze sponsoren zijn en bieden wij u een passende
tegenprestatie aan op onze evenementen.

Als Trekkertrek Voorne-Putten doen wij er alles aan om een super
dag voor jong en oud te verzorgen. Zonder de hulp van onze trouwe
sponsoren is dit evenement niet mogelijk.
Op voorhand willen wij u bedanken voor het mede mogelijk maken
van dit evenement.
Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden en het
evenement verwijzen wij u door naar www.TrekkertrekVP.nl. Mailen
kan naar sponsor@TrekkertrekVP.nl

Voorwoord
Op Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2020 wordt er door de Trekkertrek
Commissie Voorne-Putten de 2 jaarlijkse Trekkertrek georganiseerd. Beter
bekend als de boerentrek. En ja u leest het goed, ditmaal beginnen we al op de
vrijdagavond!
Om 18.00 uur zullen de eerste tractoren aanhaken om de sleepwagen zover
mogelijk voort te slepen. Aansluitend is er een tentfeest met een DJ, dit in
samenwerking met de Plattelandsjongeren Putten vanwege hun 75 jarig
jubileum. Net als voorgaande jaren vindt dit plaats op het terrein van de
Familie Nobel te Oudenhoorn. Op zaterdag zullen als vanouds de gehele dag
de motoren brullen en zullen de sterkste trekkers de sleepwagen over de
streep trekken. Het belooft weer een mooi evenement te worden met veel
spektakel en natuurlijk gezelligheid.

SPONSORMOGELIJKHEDEN

Unieke sponsor vormen
Klasse sponsoring
Uw bedrijfsnaam in de vermelding van de klasse...€250

Reclamemateriaal
Reclamevlag of reclamezeil..................................... €100
Reclamebord langs de baan......................................€100
Logo/Advertentie op LED bord…...........................€100

Munten sponsor
Uw bedrijfslogo bedrukt op elke consumptiemunt €650

Polsbandjes sponsor
Uw bedrijfslogo bedrukt op elk polsbandje ............... €550

Shirt sponsor
Uw logo of tekst op de vrijwilligers shirts...................€250

Adverteren met machines of stand
Reclamevlag

LED Bord

Reclamebord

Marktkraam van +/- 4 meter .................................€50
Plaatsen van 1 machine ............................................€175
Plaatsen van 1 machine met aanhanger ........... €250

Adverteren in het programmaboekje
Advertentie op een hele pagina...............................€100
Avertentie op een halve pagina...............................€65

Dit evenement is niet mogelijk zonder sponsoring en via deze brochure willen
we u de mogelijkheden hiervan tonen. Zie de pagina hiernaast voor alle
mogelijkheden van sponsoring.

Naast de trekkertrek zal er deze dag ook volop aan de kinderen gedacht
worden d.m.v. het speelparadijs met springkussens, stormbaan, schminken,
een zandhoop enz. Ook zal er een traptrekkerrace plaatsvinden waarbij de
kinderen hun eigen traptrekker mee mogen nemen. Het eetplein met diverse
soorten eten zal zorgen voor de inwendige mens. Namens de Trekkertrek
Commissie Voorne-Putten willen wij u alvast hartelijk bedanken en tot ziens
op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei.
Frank van Solingen (Voorzitter)
Trekkertrek Commissie Voorne-Putten
info@trekkertrekvp.nl (Algemeen)

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar:

sponsor@trekkertrekvp.nl

