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Maassluis, 5 januari 2015

Aan: ...

Beste mevrouw, meneer,
komende zomer organiseert Stichting de Karperhoeve voor de 13e maal de Karperhoeve
Boerenmarkt. Dit unieke evenement op en rond de boerderij de Karperhoeve omvat vele
activiteiten en trekt jaarlijks weer vele bezoekers uit Maassluis, Maasland en omstreken. Een team
van meer dan 60 vrijwilligers zorgt voor een soepele organisatie van de vele activiteiten. Een
evenement als dit is niet mogelijk zonder de sponsoring van organisaties en bedrijven die het
boerenleven een warm hart toedragen. Met deze brief vragen wij u vriendelijk of u de Karperhoeve
Boerenmarkt wilt sponsoren.
Enkele feiten
De Karperhoeve Boerenmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 20 juni 2015 op de Karperhoeve,
Zuidbuurt 5 in Maassluis. De hoofdactiviteiten zijn de markt, een huifkar- en boottocht, diverse
paarden demonstraties, een handwerk tentoonstelling in de oude grupstal en natuurlijk het
kinderdorp: ponyrijden, oud Hollandse spelletjes, een speurtocht, schminken, de truckshow en vele
andere activiteiten. Dit alles organiseren wij als onderdeel van de Midden-Delflanddag met het
thema “Midden- Delfland biedt ruimte”.
Ons doel
De doelstelling die we als Stichting de Karperhoeve hebben is het onder de aandacht brengen van
de culturele historische waarde van Rijksmonument “De Karperhoeve”, het bevorderen van de
belangstelling voor en de kennis van het open landelijk gebied in z’n algemeenheid en van de
agrarische sector in het bijzonder. Met de Karperhoeve Boerenmarkt weten we elk jaar weer jong
en oud een leuke en informatieve dag te bezorgen.
Wat bieden wij?
Op de achterkant van deze brief vindt u onze sponsor pakketten. U kunt hiermee eenvoudig uw
keuze maken. Indien u specifieke wensen of vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Alle sponsoren zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om langs te komen op de Boerenmarkt. Wij
trakteren u dan op koffie met een heerlijke tompouce!
Natuurlijk hopen wij dat u de Karperhoeve Boerenmarkt wilt sponsoren. Als u meer wilt weten over
de markt of de Karperhoeve kunt u een kijkje nemen op onze site:
http://www.stichtingdekarperhoeve.nl/ of direct met ons contact opnemen.
Met een vriendelijke groet, namens Stichting De Karperhoeve
Ineke van Waalwijk van Doorn – Hollaar
Theo van Rijn

06-24136316
06-21280596

info@stichtingdekarperhoeve.nl
sponsor@stichtingdekarperhoeve.nl

Karperhoeve Boerenmarkt
Sponsorformulier 2015

Voor de boerenmarkt van 2015 hebben we de volgende sponsorpakketten samengesteld:
Kalfjespakket

 100

✔ uw naam, logo en link op onze site: http://www.stichtingdekarperhoeve.nl
✔ uw naam en logo op het sponsorbord
✔ uw vlag of spandoek prominent aanwezig op de Karperhoeve Boerenmarkt
Pinkenpakket

 250

✔ het Kalfjespakket plus:
✔ een huifkarrit voor een groep van 12 personen of een (standaard) kinderfeestje

Vaarsenpakket

€ 350

✔ het Kalfjespakket plus:
✔ 1 leskaart
Koeienpakket

 450

✔ het Kalfjespakket plus:
✔ 8 privélessen
Dikbilstierenpakket

 600

✔ het Kalfjespakket plus:
✔ een duo leskaart
Overige opties





sponsoring in natura. We denken aan:
 losse cadeaus (bijvoorbeeld relatiegeschenken) voor het enveloppenspel
 een specifiek onderdeel van het kinderdorp
uw naam en logo op een bord (3,0x0,8m) in de binnenbak. Hiervoor stellen we graag een
apart sponsorcontract op.
elk ander idee is bespreekbaar.

U dient zelf zorg te dragen voor de vlag, het spandoek, logo's en ander promotiemateriaal. Logo's
ontvangen wij graag digitaal. Wij nemen met u contact op over het ophalen of afleveren van de
overige materialen.

