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DE WEDSTRIJD
Een hoogtepunt van de menvereniging Zuidwolde is de jaarlijkse
samengestelde wedstrijd mennen (SGWM). Dankzij de bereidwillige
medewerking van de Gemeente de Wolden, de grondeigenaren,
een grote delegatie aan vrijwilligers en de sponsoren is het mogelijk
om dit unieke evenement te houden.

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 organiseert Menvereniging
Zuidwolde haar 32ste samengestelde menwedstrijd. Dit jaar staat
het evenement in het teken van de kampioenschappen van het
Mendistrict Noord. Het buurtschap Steenbergen vormt voor de 26e
keer het prachtige decor voor dit hippische evenement. Het biedt
zowel de deelnemers alsook het publiek de mogelijkheid om in een
schitterende entourage van rustieke oude boerderijen aan de rand
van het dorp Zuidwolde van de mensport te genieten. De ongeveer
100 deelnemers aan deze wedstrijd komen uit het gehele land.
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Op zaterdag wordt de dressuur- en vaardigheidsproef gereden en
op zondag de uithoudingsproef, de zogenaamde marathon. In deze
laatste proef moeten de deelnemers een zestal spectaculaire
hindernissen nemen. Naast de menwedstrijd is er op vrijdag 24 mei
een Ride&Run wedstrijd en op zaterdag een mountainbike clinic.

DE SPONSOR

Net als iedere vereniging heeft ook de menvereniging
sympathisanten nodig om dit men evenement mogelijk te maken.
De vereniging brengt de financiële middelen bijeen door een actieve
bijdrage van haar leden, inschrijfgeld van de deelnemers en van
donaties/sponsoring vanuit het bedrijfsleven, gemeente en
Provincie. Voor deze SGWM 2019 zijn een aantal sponsor
mogelijkheden aanwezig:
❖ Steenbergen pakket
❖ Zuidwolde pakket
❖ Wolden pakket
❖ Men pakket
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STEENBERGEN PAKKET

Het Steenbergen pakket betekent dat u de hoofdsponsor bent van
dit hippisch evenement en dit omvat het volgende:
❖ Hoofdsponsor wordt in alle publicaties nadrukkelijk vermeld.
❖ Exclusieve reclame op een van de zes marathon hindernissen.
❖ De hoofdsponsor
wordt vermeld in het
programmaboek, en
in de lijst van
sponsoren.
❖ Het bedrijfslogo
wordt op onze
website doorgelinkt
naar uw eigen website.
❖ Toegang tot de VIP tent in het stro-dorp, voor 6 personen per
wedstrijddag inclusief catering.
❖ De prijs voor het Steenbergen pakket bedraagt € 750,00
❖ Indien de hoofdsponsor zich verplicht gedurende 5 jaar als
hoofdsponsor op te treden wordt dit hippisch evenement naar
de hoofdsponsor vernoemd. De extra sponsorbijdrage hiervoor
is € 500,00 per jaar.
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ZUIDWOLDE PAKKET

Het Zuidwolde pakket omvat het volgende:
❖ Reclame op een gedeelte van een van de zes marathon
hindernissen
❖ De sponsor wordt vermeld in het programmaboek, en in de lijst
van sponsoren
❖ Het bedrijfslogo wordt op onze
website doorgelinkt naar uw
eigen website.
❖ Toegang tot de VIP tent in het
stro-dorp, voor 4 personen per
wedstrijddag inclusief catering.
❖ De prijs voor het Zuidwolde pakket bedraagt € 500,00
❖ Bijzondere hindernis op het hoofdterrein.
De hindernis met de waterbak levert vaak spectaculaire
beelden op en heeft daardoor een grote publieke
belangstelling. De extra sponsorbijdrage hiervoor is € 250,00
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WOLDEN PAKKET

Het Wolden pakket omvat het volgende:
❖ Opname van een advertentie in het programmaboek
❖ Het plaatsen van een reclamebord of spandoek
❖ De sponsor wordt
vermeld in het
programmaboek, en
in de lijst van
sponsoren
❖ Toegang tot de VIP
tent in het stro-dorp,
voor 2 personen per wedstrijddag inclusief catering.
❖ Het bedrijfslogo wordt op onze website doorgelinkt naar uw
eigen website.
❖ De prijs voor het Wolden pakket is € 250,00
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MEN PAKKET

Het Men pakket omvat het volgende:
❖ De sponsor wordt in de gelegenheid gesteld om een
marktstand in te richten in het stro-dorp
❖ De sponsorbijdrage wordt in overleg met de standhouder
vastgesteld.

Reclameborden/spandoeken/vlaggen
❖ Een reclamebord of een spandoek of een vlag worden
geplaatst rond het hoofdterrein.
❖ De sponsorbijdrage is € 60,00
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DE TEGENPRESTATIES

Door de organisatie wordt het belang van sponsoren nadrukkelijk
onderkend. Middels
de Hoogeveensche
Courant en via de
social media wordt
ruimschoots aandacht
besteed aan het
evenement.
Naast de al
genoemde sponsorfaciliteiten krijgt elke sponsor een uitnodiging
voor een bezoek aan de jaarlijks terugkerende sponsordag. Tevens
krijgen alle sponsoren een hyperlink op de website van de
menvereniging Zuidwolde. http://www.menverenigingzuidwolde.nl

DE SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie van de Menvereniging Zuidwolde SGWM
2019 is bereikbaar via e-mail: mvzuidwolde@planet.nl
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