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Na 2 jaar in de kou te hebben gestaan, waar 
corona nagenoeg als herinnering achterblijft, 
komen er weer nieuwe uitdagingen. Ondanks deze 
bijzondere tijd hopen we samen met u wat warmte 
en energie in het dorp terug te kunnen laten 
vloeien. 

Met groot optimisime zijn we achter de schermen 
druk met de voorbereidingen voor Winter Village 
Oisterwijk 2022-2023 en hopen dat we ook dit 
jaar op uw steun mogen rekenen. Want alleen 
samen met onze sponsors kunnen wij zorg dragen 
voor een sfeervol, winters evenement. 

Zet het alvast in uw agenda; 
9 december 2022 tot en met 8 januari 2023.

Wij zijn enorm blij met de steun van onze sponsors 
en wij zetten uw bedrijf dan ook graag in het licht. 
Hiervoor bieden wij u diverse pakketten welke u 
hiernaast kunt bekijken. Heeft u een vraag? Neem 
dan contact op met de sponsorcommissie (zie 
achterzijde).

U bent als sponsor van harte welkom op de 
sponsoravond, welke plaatsvindt op 8 december.

We zien u graag op het ijs of in de winterstube.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting de Kiosk Oisterwijk
Harrie Marsé, Mike Michels & Michel Smolders

Winter Village Oisterwijk is dé ontmoetingsplek 
voor jong en oud. Of het nu gaat om lekker 
schaatsen, samen met vrienden of familie mee 
doen aan het fluitketelschuiven, het jaar afsluiten 
met je collega’s of een dansje wagen tijdens één 
van de vele feestavonden. Iedereen is welkom!

Een paar activiteiten op een rijtje:
•  Schoolschaatsen
•  Disco on Ice
•  Kids bingo
•  Fluitketelschuiven
•  Ladies Night & Men’s Night
•  Pubquizen

DRAAGT U HET KOUDSTE EVENEMENT 
VAN HET JAAR EEN WARM HART TOE?

PLEZIER VOOR 10 (& MEER)
Op zoek naar een unieke borrellocatie als afsluiting van 
het jaar? U bent van harte welkom bij Winter Village 
Oisterwijk. Wij stellen graag voor u een arrangement 
samen zodat u met uw gezelschap zorgeloos kunt 
genieten. Vragen of wenst u alvast een datum te 
overleggen? Neem dan contact op via 
info@wintervillageoisterwijk.nl of 06 - 271 620 46.

UNIEKE BORRELLOCATIE



SPONSORMOGELIJKHEDEN

BESTEL ALVAST MUNTEN
Wij werken tijdens het evenement met 
consumptiemunten. Bestel deze bij de 
sponsorovereenkomst alvast op factuur incl. 
21% BTW. 

*Extra entreekaarten voor de sponsoravond 
zijn te koop via de sponsorcommissie.

SPONSORBIJDRAGE:
Uw (bedrijfs)naam op het 

Winter Village vriendenbord

Uw bedrijfsnaam op onze
website met link (1 jaar)

Uw bedrijfslogo met link op 
onze website met link (1 jaar)

Uw logo met andere logo’s
tv scherm in de winterstube

Uw logo op een eigen sheet
op tv scherm in de winterstube

Sponsorbord (190x70cm)
rondom de ijsbaan*

Uw logo op een bedankbord
bij de ingang van de ijsbaan

Aantal schaats-dagkaarten
(inclusief schaatshuur)

€500,-

-

-

ZILVEREN
SPONSOR

-

15

€275,-

-

-

-

-

BRONZEN
SPONSOR

-

10

€100,-

-

-

-

-

-

VRIEND VAN
HET IJS

-

5

GOUDEN
SPONSOR

€1250,-

-

--

-

klein

25

€2500,-

-

-

-

PLATINUM
SPONSOR

groot

Aantal entreekaarten*
voor de sponsoravond 21- 4 8

50

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

LUDIEKE SPONSORING
Dit jaar bieden wij u ook de mogelijkheid om 
op meer ludieke wijze ons evenement te 
sponsoren. Zo kunt u: een activiteit sponsoren 
waarbij uw naam wordt gecommuniceerd 
(bijvoorbeeld Ladies Night x Bedrijf).

U kunt ook denken aan het bedrukken van de 
consumptiemunten (met uw logo), de bedrukte 
schaatsbandjes of een advertentie waarbij uw bedrijf 
goed uitgelicht wordt. Wij denken graag met u mee!

*Nog geen sponsorbord? 
Voor €140,- krijgt u een net afgewerkte dibond plaat 
met uw logo en eventueel NAW-gegevens in full colour.

Wenst u een uniek ontwerp, neem dan contact op met 
onze communicatiepartner via mathijn@commpany.nl 

U mag uiteraard ook zelf een ontwerp aanleveren. Neem 
voor de aanleverspecificaties contact op via 
communicatie@wintervillageoisterwijk.nl.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele 
schade aan het bord dat is veroorzaakt tijdens het 
evenement.

VUL UW PAKKET AAN MET:
10 losse dagkaarten: €42,50,- excl. 9% btw

10-dagenkaart: €32,50,-  excl. 9% btw



Winter Village Oisterwijk wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

DRAAGT U HET KOUDSTE EVENEMENT 
VAN HET JAAR EEN WARM HART TOE?

sponsors@wintervillageoisterwijk.nl

Harrie Marsé            06 - 18 51 13 28
Wim van Lieshout  06 - 50 27 46 03
Kelvin Kastelijns     06 - 21 61 73 39

Wij waarderen het enorm dat u zo’n mooi breed gedragen evenement een 
warm hart toedraagt. Bevestig uw keuze via:


