
Zierikzee, 28 maart 2012 

Geachte heer, mevrouw,

Ook dit jaar zijn de Rotaryclubs Zierikzee en Schouwen-Duiveland nauw betrokken bij 
de organisatie van het jaarlijkse Benefiet Menevenement. Het evenement wordt dit jaar 
voor de zesde keer gehouden en vindt plaats op zaterdag 19 mei, op de 
gebruikelijke locatie in Oosterland. Naast het mennen zullen ook de Schouwse Ruiters 
weer in actie komen met wedstrijden in springen en dressuur.

De ruim 100 deelnemers uit Nederland en België voor de oefenmarathon 
aanspanningen en 80 springruiters zullen worden aangemoedigd door duizenden 
toeschouwers. Ook de ouderen van Schouwen-Duiveland zullen weer gratis worden 
gehaald en gebracht om de historische paardenwagens gade te slaan onder het 
genot van een hapje en drankje. Zij kijken hier alweer maanden naar uit, net als wij en 
wellicht ook u.
De entree is zoals altijd gratis en er zijn volop activiteiten voor jong en oud.

Natuurlijk hopen we ook dit jaar weer op een mooie opbrengst middels onze trouwe 
en hopelijk ook nieuwe sponsoren. 
Er zijn dit jaar nieuwe sponsorpakketten samengesteld (zie achterzijde) die bijzondere 
en effectieve tegenpresentaties beloven.
Nieuw is vooral het katern in het hart van WereldRegio op 11 mei. Het garandeert met 
16.000 exemplaren voor het evenement en de sponsoren maximale aandacht.

De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de volgende doelen:
• Stichting Sawasdee (Zeeland helpt Cambodja) voor het bouwen van een school
• Rotary SchoolSchaatsen Havenplein december 2012 
• Diverse andere projecten op Schouwen-Duiveland

Mogen wij dit jaar (weer) op uw financiële of materiële steun rekenen? 
De sponsorpakketten beloven u volop zichtbaarheid en aandacht bij een nog groter 
publiek!

Wij vernemen graag welke vorm van sponsoring uw voorkeur heeft, zodat wij iets 
terug kunnen doen voor uw bijdrage.
Wij willen u op voorhand hartelijk danken voor uw bijdrage en hopen u te mogen 
begroeten op 19 mei a.s. op de 6e editie van het Benefiet Menevenement.

Met vriendelijke groet,

Paul Huges     Albert Heeris
namens RC Zierikzee    namens RC Schouwen-Duiveland
paul@multiflexmakelaars.nl   albert@heeris.nl

Zaterdag 19 mei 2012
Bredeweg, Oosterland

Toegang gratis

• Enkel- en meerspannen paarden en pony’s
• Demonstraties Fok- en menvereniging Schouwen-Duiveland
• “Strodorp” met o.a. streekprodukten
• Springconcours en dressuurwedstrijden
   door Rijvereniging De Schouwse Ruiters
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Naam/logo op toegangspoort/boog

Vermelding op Megabord Oosterland

Opname logo in alle communicatie
van het MenEvenement 2012

Vlag op terrein, tot 250 x 125 cm.
Naam/logo op hindernis, tot 40 x 120 cm.

Expo/Stand in Strodorp van 1 x 3 meter

Logo voorpagina katern WereldRegio 11 mei
Redactioneel artikel WereldRegio 11 mei 1/4 p
Advertentie WereldRegio 11 mei 1/4 pagina
Advertentie WereldRegio 11 mei 1/8 pagina
Naams/regelvermelding WereldRegio 11 mei

Logo in aankondigings-advertentie 
in WereldRegio 18 mei

Logo in webbanner op wereldregio.nl 
van 10 t/m 19 mei

Logo met link op de homepage 
van de website www.menevenementen.nl

Logo met link 
op de website www.menevenementen.nl

Ontvangst in sponsor home: .. personen

De organisatoren van het Menevenement 
staan open voor uw suggesties voor alternatieve 
manieren van sponsoring. Neem gerust contact 
op met uw contactpersoon:

Sponsorpakketten
Zaterdag 19 mei 2012, Bredeweg , Oosterland Paarden
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Hoofdsponsor 
€ 5.000,-

H-Sponsor 
€ 1.500,- 

M-Sponsor 
€ 950,- 

Supporter
€ 275,-  

Donateur 
€  50,- 

Naast een onvergetelijke dag voor deelnemers en 
(een kleine 5.000!) bezoekers streeft het Menevenement 
een prachtige bijdrage na voor maatschappelijke projecten.
Zo zet het Menevenement zich in voor bijzonder(e) regionale 
projecten en voor een hartverwarmend project in Cambodja. 
Zie ook www.cambodja-sawasdee.nl
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