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U bent er toch ook weer bij in december?!



Wijchen Schaatst vond in 2014, 2016 en 2018 plaats op:  
de Wijchense Markt. En dit was een groot succes! 
Wij hebben per editie ruim 28.000 bezoekers mogen 
ontvangen op de ijsbaan en ruim 60.000 bezoekers in 
ons centrum. Het bestuur van Wijchen Schaatst wil 
het evenement in 2022 voor de zesde keer organiseren, 
wederom in het hart van het Wijchense centrum. 
Uiteraard kan dat niet zonder uw steun. Daarom vragen 
wij u om Wijchen Schaatst een warm hart toe te dragen 
door middel van een sponsorpakket. 
U maakt hiermee de realisatie mogelijk van een 
laagdrempelig en maatschappelijk verantwoord 
evenement voor jong & oud. Ook bent u verzekerd van 
drie weken extra aandacht voor uw bedrijf.  
Graag geven wij u de volgende mogelijkheden. De prijzen 
van de sponsorpakketten zijn exclusief 21% BTW.

Hoofdsponsor    11.000 €

Branche exclusiviteit
Logo zeer prominent op alle communicatie  
uitingen.
1 x 700 cm boarding langs de baan*
Naamsvermelding op het sponsorbord
Vermelding op de website met logo ( met link )
Vermelding naam/logo via onze live stream tijdens  

         het evenement**
20 kaarten voor het off iciële openingsfeest
300 schaatskaarten met eigen logo
300 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Ireen Wust    4.500 €

1 x 500 cm boarding langs de baan*
Naamsvermelding op het sponsorbord
Vermelding op de website met logo ( met link )
Vermelding naam/logo via onze live stream tijdens  

         het evenement**
16 kaarten voor het off iciële openingsfeest
200 schaatskaarten met eigen logo
200 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

 Irene Schouten pakket   2.500 €

1 x 200 cm boarding langs de baan*
Naamsvermelding op het sponsorbord
Vermelding op de website met logo ( met link )
Vermelding naam/logo via onze live stream tijdens  

         het evenement**
8 kaarten voor het off iciële openingsfeest
100 schaatskaarten 
100 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Suzanne Schulting pakket   1.250 €

100 cm boarding langs de baan*
Naamsvermelding op het sponsorbord
Vermelding op de website met logo ( met link )
Vermelding naam/logo via onze live stream tijdens  

         het evenement**
4 kaarten voor het off iciële openingsfeest
40 schaatskaarten 
40 Pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Kjeld Nuis pakket    750 €

Naamsvermelding op het sponsorbord 
Vermelding op de website met logo ( met link )
3 kaarten voor het off iciële openingsfeest
30 schaatskaarten
30 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Thomas Krol pakket     500 €

Naamsvermelding op het sponsorbord
Vermelding op de website met logo ( met link )
2 kaarten voor het off iciële openingsfeest
20 schaatskaarten
20 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Kimberley Bos pakket    250 €

Vermelding op de website met logo ( met link )
1 kaart voor het off iciële openingsfeest
10 schaatskaarten
10 pucks ( consumptiebonnen Wijchen Schaatst)

Maatwerk

Het is ook mogelijk om maatwerk pakketten samen te 
stellen. 
U kunt denken aan andere vormen van sponsoring, 
zoals:
- naamsvermelding in de ijsvloer
- sticker op de pinguins

Met de sponsoring aan Wijchen Schaatst, sponsort 
u een laagdrempelig evenement waarbij vele 
duizenden kinderen, ouderen en volwassenen een 
geweldige tijd zullen beleven. 

De organisatie gaat dit jaar wederom een fantastisch 
evenement neerzetten, waarbij uw bedrijf feitelijk 
niet mag ontbreken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
SponsorCommissie van Wijchen Schaatst. 
info@wijchenschaatst.nl
Bellen kunt u met: 
Monique Leegstraten op 06-52147633

 

alle bedragen zijn vermeld in hele euro’s en exclusief 21% BTw

van 16-12-2022 t/m 8-1-2023

* Eventuele digitale of gewijzigde boarding 
zal altijd in verhouding met het afgenomen 
sponsorpakket zijn.

**Onder voorbehoud aanwezigheid livestream


