
 



Voorwoord 

Beste ruiter, amazone of paardensportliefhebber 

Wilt u uw bedrijf in de kijker zetten? Bent u een fan van de paardensport? Dan 

kunnen wij elkaar misschien helpen! 

Dena Stables is een hippisch complex in Turnhout in de provincie Antwerpen. Wij 

organiseren tal van evenementen waarbij wij vele ruiters, amazones, fokkers en 

paardensportliefhebbers over de vloer krijgen.  

Dena Stables, waar professionaliteit en amusement samengaan, is een gezellig 

familiebedrijf dat iedereen met open armen ontvangt en waar iedereen meer dan 

welkom is. Mensen blijven dan ook terugkomen voor de mooie sport, degelijke 

accommodatie en de uiterst gezellige sfeer! 

Om dit alles te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar sponsors die hun bedrijf 

in de kijker willen zetten hier bij Dena Stables! Als potentiële sponsor kunnen wij 

u verschillende sponsor mogelijkheden voorschotelen waarbij uw bedrijf in de 

spotlights zal staan! 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Dena Stables VZW 

Dergent NV 
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Dena Stables VZW 
Dena Stables is een hippisch complex gelegen te Zevendonk dat zich bevindt in 

Turnhout, een stad in de provincie Antwerpen, België. Wij zijn gelegen in een rustige en 

groene omgeving. 

Wij bieden stallingen aan voor recreatie, amateurs en professionele ruiters alsook 

tijdelijke stalling voor wedstrijdruiters. Bij ons kan u ook steeds terecht voor trainingen 

zowel dressuurmatig als springen.  

Daarbovenop organiseren wij ook tal van evenementen in de zomer en de winter. 

Enkele hiervan zijn de volgende: 

 Winterwerking Dena Stables VZW (jumpingwedstrijden winter) 

 Dressuur en jumping wedstrijden op subregionaal, regionaal, provinciaal en 

nationaal niveau 

o Trens jumping 

o VOR jumping 

o Trens/VOR Dressuur 

o Gouden Laars jumping 

o Silver league jumping 

o LRV jumping 

o Selectiewedstrijd jeugdcup stijlrijden 

o Ponycriterium 

o Equi-masters 

 Evenementen BWP 

o Oefenavonden vrijspringen voor jonge ponies en paarden 

o Wedstrijd vrijspringen jonge ponies en paarden 

o Corsendonk Dressage Cup 

o Fokkersavond 

 Evenementen KWPN 

o Stamboekkeuring en centrale keuring 

o Stamboekkeuring en informatiedag dressuurpaardenfokkerij 

 Evenementen VLP 

o Rijvaardigheid 

o Brevetten 

o Flanders indoor mencup 

Zoals u hierboven kan zien, organiseren wij tal van evenementen waarbij uw bedrijf elke 

keer opnieuw in de spotlight kan staan! 



Sponsor mogelijkheden 

Sponsorformule 1: Deluxe sponsor (hoofdsponsor) 
Reclamepaneel (270 cm x 588 cm – alu.4mm) in de grote binnenpiste. U laat dit 

paneel ontwerpen en fabriceren door een zelf gekozen bedrijf of u kan dit doen 

via Publibro (Westmalle - € 913 excl. btw) of Publimo (Mol - € 1195 excl. btw). 

Hier hebben wij reeds mee samen gewerkt en wij zijn hier zeer tevreden over! 

 

Deluxe sponsor - hoofdsponsor 

 

Sponsorprijs: € 1000 excl. btw / jaar 

 Reclamepaneel grote binnenpiste 

 Uw logo wordt vermeld op onze website onder ‘Deluxe sponsors’ 

 Uw logo wordt gedraaid op onze display in de cafetaria tijdens 

evenementen 

 Uw logo wordt vermeld in ons programmaboekje van de winterwerking 

 Gratis plaatsen van een sponsorhindernis ter waarde van € 250 

 Gratis plaatsen van een paneel in de buitenpiste ter waarde van € 300 

 Ruiters kunnen altijd deelnemen aan de wedstrijden 

 Finale winterwerking: champagnetafel voor 6 personen met fles 

champagne en hapjes indien gewenst 

 Exclusiviteit! 

 



Sponsorformule 2: Medium sponsor 
Reclamepaneel (??? cm x 588 cm – alu.4mm) in de kleine binnenpiste. U laat dit 

paneel ontwerpen en fabriceren door een zelf gekozen bedrijf of u kan dit doen 

via Publibro (Westmalle - € ??? excl. btw) of Publimo (Mol - € ??? excl. btw). Hier 

hebben wij reeds mee samen gewerkt en wij zijn hier zeer tevreden over! 

 

Medium sponsor 

 

Sponsorprijs: € 500 excl. btw / jaar 

 Reclamepaneel kleine binnenpiste 

 Uw logo wordt vermeld op onze website onder ‘Medium sponsors’ 

 Uw logo wordt gedraaid op onze display in de cafetaria tijdens 

evenementen 

 Uw logo wordt vermeld in ons programmaboekje van de winterwerking 

 Gratis plaatsen van een sponsorhindernis ter waarde van € 250 

 Gratis plaatsen van een paneel in de buitenpiste ter waarde van € 300 

 Ruiters kunnen altijd deelnemen aan de wedstrijden 

 Finale winterwerking: champagnetafel voor 4 personen met fles 

champagne en hapjes indien gewenst 

 



Sponsorformule 3: Mini sponsor 
Reclamepaneel (??? cm x ??? cm – alu.4mm) in de buitenpiste. U laat dit paneel 

ontwerpen en fabriceren door een zelf gekozen bedrijf of u kan dit doen via 

Publibro (Westmalle - € ??? excl. btw) of Publimo (Mol - € ??? excl. btw). Hier 

hebben wij reeds mee samen gewerkt en wij zijn hier zeer tevreden over! 

 

Mini sponsor 

 

Sponsorprijs: € 300 excl. btw / jaar 

 Reclamepaneel buitenpiste 

 Uw logo wordt vermeld op onze website onder ‘Mini sponsors’ 

 Uw logo wordt gedraaid op onze display in de cafetaria tijdens 

evenementen 

 Uw logo wordt vermeld in ons programmaboekje van de winterwerking 

 Gratis plaatsen van een sponsorhindernis ter waarde van € 250 

 Ruiters kunnen altijd deelnemen aan de wedstrijden 



Sponsorformule 4: Sponsorhindernis 
U krijgt de mogelijkheid voor het plaatsen van een sponsorhindernis tijdens onze 

evenementen gedurende een jaar. Uw bedrijf zal zo steeds in de kijker staan 

aangezien onze evenementen veel ruiters, amazones en toeschouwers trekt! 

 

Sponsorhindernis 

 

Sponsorprijs: € 250 excl. btw / jaar 

 Plaatsen sponsorhindernis 

 Uw logo wordt vermeld op onze website onder ‘Sponsorhindernissen’ 

 Uw logo wordt gedraaid op onze display in de cafetaria tijdens 

evenementen 

 Uw logo wordt vermeld in ons programmaboekje van de winterwerking 

 Ruiters kunnen altijd deelnemen aan de wedstrijden 

 

 



Contact gegevens 
 

Dena Stables VZW 

Industriedijk 12 

2300 Turnhout 

België 

 www.denastables.be 

 ignadergent@hotmail.com 

Ondernemingsnummer: 0846.459.315 

Denise Dergent 

+32 495 82 39 89 

Igna Dergent 

+32 474 20 17 34 

  

 

 

 

 



Sponsor overeenkomst 
Tussen de ondergetekenden: 

 Bedrijf:   ……………………………………………………………………… 

 

Adres:    ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

   

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………… 

 

Vertegenwoordigd door:  ……………………………………………………………………… 

EN 

 Bedrijf:   ……………………………………………………………………… 

 

Adres:    ……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

   

Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………… 

 

Vertegenwoordigd door:  ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Sponsorformule 1 € 1000 excl. btw van: …………………… tot: …………………… 

 Sponsorformule 2 € 500 excl. btw van: …………………… tot: …………………… 

 Sponsorformule 3 € 300 excl. btw van: …………………… tot: …………………… 

 Sponsorformule 4 € 250 excl. btw van: …………………… tot: …………………… 

 

 

Voor akkoord      Voor akkoord 

Datum: ……………………     Datum: …………………… 

Handtekening       Handtekening 

Bedrijf: ……………………     Bedrijf: …………………… 

 

Naam: ……………………      Naam: …………………… 

      

…………………………      ………………………… 

Dena Stables VZW en Dergent NV bedanken u voor het vertrouwen in onze organisatie! 


