
                                          

 

         

 

20 augustus 2022 
 
Beste ondernemer uit Oudelande (en omstreken), 
 

Het Oogstfeest te Oudelande wordt al sinds 1997 georganiseerd. Dit niet commercieel evenement voor jong en oud wat de gehele 
dag plaatsvindt in de dorpskern van Oudelande wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd. Het doel van dit evenement is om 
geteelde producten uit de streek te promoten. Een optocht door de kern van Oudelande zal teelt, verwerking en eindproduct laten 
zien, tevens zullen demonstraties te zien zijn en worden er diverse producten uit de streek verkocht. 
 
Om dit alles te realiseren kunnen wij echter niet zonder onze sponsors! Wij hopen dan ook dat u meehelpt het oogstfeest 2022 
tot een succes te maken. Tevens is dit drukbezochte evenement voor uw bedrijf een uitgelezen kans om de naamsbekendheid 
te vergroten. 
 
Sponsormogelijkheden: 
 
 

1. Sponsorpakket 1:                 € 200.- 
➢ Advertentie van een halve pagina in programmaboekje 
➢ Vermelding op onze website 
➢ Omroepen van uw bedrijfsnaam tijdens het Oogstfeest 
➢ Bedrijfsvlag ophangen tijdens het Oogstfeest 

  
2. Sponsorpakket 2:                 € 150, - 

➢ Advertentie van een kwart pagina in programmaboekje 
➢ Vermelding op onze website 
➢ Omroepen van uw bedrijfsnaam tijdens het Oogstfeest 
➢ Bedrijfsvlag ophangen tijdens het Oogstfeest 

  
3. Sponsorpakket 3:                  € 75, - 

➢ Advertentie van een kwart pagina in programmaboekje 
➢ Vermelding op onze website 
➢ Omroepen van uw bedrijfsnaam tijdens het Oogstfeest 

 
4. Sponsorpakket 4:                  € 50, - 

➢ Advertentie van een kwart pagina in programmaboekje 
➢ Vermelding op onze website 

 
5. Sponsorpakket 5: “Club van 20”        € 20, - 

➢ Vermelding op onze website bij het overzicht van “de club van 20” 
 
 

U kunt uw sponsorpakket bekend maken door een mail te sturen naar sponsors@oogstfeestoudelande.nl met bijgevoegd u 
bedrijfsgegevens en evt. bedrijfslogo. 

 

Uw vrijwillige bijdrage aan het oogstfeest kunt u overmaken op rekeningnummer: IBAN NL43 RABO 0328 3411 77 o.v.v. 
Oogstfeest Oudelande 2022. 
 
Voor specifieke wensen of vragen of indien u anders wenst te sponsoren (bijvoorbeeld producten aanbieden voor diverse 
prijsuitreikingen of aanbieden van diensten) kunt u contact opnemen via onze e-mail: sponsors@oogstfeestoudelande.nl. 

  
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw betrokkenheid! 
 
Met vriendelijke groet, 
Oogstfeest comité Oudelande 
 
 
 Marco de Dreu en Femke van’t Veer 
    Voorzitter              Secretaris 
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