
 

 

 

 

Voor de vierde keer op rij wordt op zaterdag 24 september 2022 Bergen op Zicht georganiseerd door 

Stichting Bergen op Zicht. Dat is een prachtige gelegenheid voor verenigingen en non-profit 

organisaties om te laten zien waar zij mee bezig zijn vanuit hun hart. Het delen met elkaar staat 

voorop. 

Of het om een mooie hobby gaat zoals schaken en historische kleding maken, het laten zien van een 

actie van politie of brandweer, het zorgen voor de ouderen onder ons, het maken van muziek of het 

samenbrengen van organisaties in de regio, ze hebben allemaal één ding gemeen: op een fijne en 

mooie manier bezig zijn met het verbinden van mensen. 

 

De kosten die dit met zich mee heeft gebracht hebben we de vorige keren via allerlei organisaties bij 

elkaar kunnen brengen mede omdat er veel werk wordt gedaan door vrijwilligers en ondersteunende 

organisaties die om niet meedoen. Nu willen wij voor 2022 ook graag het bedrijfsleven aan dit mooie 

initiatief verbinden. Niet om actief deel te nemen, maar wel door middel van een bijdrage laten zien 

dat ook zij graag het evenement Bergen op Zicht ondersteunen. Daarvoor hebben wij 

sponsorpakketten ontwikkeld. Wij hopen u te kunnen verleiden ons hiermee te helpen om de kosten 

van het huren van de kramen en podia te kunnen dekken. 

 

 

Sponsorpakket A  100,00 euro naamsvermelding op onze website  

Sponsorpakket B  200,00 euro naamsvermelding op onze website en op de Grote  

Markt tijdens het evenement. 

Sponsorpakket C  350,00 euro naamsvermelding op onze website, op Grote Markt  

tijdens het evenement, op de 2 podia en mondelinge  

       vermelding om het halfuur via de microfoon.  

Sponsorpakket D  750,00 euro Zie pakket C plus vermelding als (mede) hoofdsponsor  

      op de openingspagina van onze website: 

www.bergenopzicht.nl 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen via het contactformulier op de website of tel: 06-28126758. 
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