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Aanvraagformulier Sponsoring 
U wilt graag een sponsorsamenwerking aangaan met Hoekman Roestvaststaal. Om te kunnen beoordelen 
of uw aanvraag in aanmerking komt, ontvangen wij graag een aantal gegevens van u. De gegevens kunt u 
invullen met behulp van dit formulier.  

Datum 

Gegevens organisatie/vereniging/stichting/aanvrager 

Naam       

Adres  

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer Mobiel 

Contactpersoon  

Emailadres  

Website  

Omschrijving van de organisatie/vereniging/stichting 

Hoeveel leden telt de organisatie/vereniging/stichting? 

Waarom vindt u dat Hoekman Roestvaststaal uw organisatie moet ondersteunen? 
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Activiteit/project/competitie 

Naam van activiteit/project/competitie  

Omschrijving van activiteit/project/competitie 

Wanneer vindt de (sport)activiteit/het project plaats? 
Hoekman Roestvaststaal neemt uw aanvraag enkel in overweging wanneer u het formulier min. 1 maand voorafgaand aan uw activiteit indient. 

Welk doel streeft de organisatie na met de (sport)activiteiten/het project? 

Ja      Nee 

Ja  Nee 

Ja  Nee 

Ja  Nee 

Ja  Nee 

Heeft het doel een Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)-karakter? 

Zo ja, hoe uit zich dat? 

Aan welke vorm van sponsoring denkt u? 
(bijv. financieel, leveren van producten, mensen / kennis) 

Als u een financiële bijdrage wenst, om welk bedrag gaat het dan? 

Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen? 

Welke doelgroep(en) bereikt u met de activiteiten?  

Is de activiteit al eerder georganiseerd?  

Wordt de activiteit in de toekomst opnieuw georganiseerd? 

Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u? (per dag/gedurende het evenement) 

Zijn er risico's voor deelnemers, toeschouwers, of milieu aan de activiteit verbonden? 

Zo ja welke?  
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Ja      Nee 

Sponsorsamenwerking/publiciteit/promotie 

Op welke manieren wordt de activiteit/het project in de publiciteit gebracht? 

Wordt er pers bij uitgenodigd?  

Zo ja, welke?  

Welke publiciteitsmogelijkheden en/of andere tegenprestaties kunt u bieden? 

Ja     Nee 

Zo ja welke? Twitter Aantal volgers Youtube     Aantal volgers         
Facebook Aantal volgers LinkedIn Aantal volgers 
Instagram Aantal volgers TikTok Aantal volgers 
Google+ Aantal volgers Snapchat Aantal volgers 
Pinterest Aantal volgers 

Ja      Nee 

Overig 

Zijn er al andere sponsoren waar een samenwerking mee is?

Zo ja, welke? 

Heeft u nog overige opmerkingen/aanvullende informatie die uw inziens van belang is voor de beoordeling 
van het sponsorverzoek? 

Wordt er promotie gemaakt via SocialMedia-kanalen
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Versturen  

Stuur het volledig ingevulde formulier naar info@hoekman-rvs.nl of per post naar:  

Hoekman Roestvaststaal B.V.               
Rollecate 31                              
7711 GG Nieuwleusen  

Ons streven is om uw aanvraag binnen 14 werkdagen te beoordelen en u van een reactie te voorzien.  

Bijlagen 

Bent u in het bezit van aanvullende sponsorinformatie, zoals vooraf gedefinieerde sponsorpakketten of 
een sporters-cv, dan willen we u vragen deze mee te sturen.       

Duur samenwerking    

Hoekman Roestvaststaal beoordeelt de sponsoraanvragen voor één jaar/evenement/project.              
Wanneer er een samenwerking wordt aangegaan, is deze dan ook standaard voor één 
jaar/evenement/project, tenzij anders wordt overeengekomen.    
 
     
 
Hartelijk dank voor uw interesse in een sponsorsamenwerking met ons! 
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