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Sponsoring 
Ook u kunt sponsor van onze mooie Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zijn! 
Voelt u zich betrokken bij het in stand houden van het historisch centrum en het 
verder ontwikkelen van de dorpskern tot het sociaal-culturele hart van 
Barendrecht, laat uw betrokkenheid dan zien. Alle sponsors, groot en klein, zijn 
zichtbaar op onze evenementen (Zomer- en Winterfeest), jaarlijkse 
informatieavond en website. Voor ieder wat wils! 
Hieronder treft u de sponsorpakketten, zoals deze door vereniging Dorpskern 
Oud-Barendrecht worden aangeboden. Heeft u zelf een idee? Laat het ons weten, 
in overleg komen we tot een op maat gemaakt sponsorpakket. 
 
 

Hoofdsponsorpakket 
Het hoofdsponsorpakket is maatwerk. Samen met u 
bespreken we wat we in ruil voor uw bijdrage 
kunnen doen. 
 Tariefindicatie: vanaf € 500,00 
 Minimum looptijd 3 jaar. 

 
Voor meer informatie over het hoofdsponsorpakket kunt u contact opnemen met 
de penningmeester, via penningmeester@dorpskern-barendrecht.nl. 
 
 
 
ANBI-status 
Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht beschikt over de culturele anbi-status. Uw sponsorbijdrage 
kunt u als gift aftrekken in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit mag zelfs tegen 150% van 
het bedrag als u ondernemer bent, in privé tegen 125%! 

Pakket Watertoren  
 Vermelding op de homepagina, boven in rechtse 

kolom 
 Vermelding op de webpagina “Sponsors” 
 1x per jaar een vermelding in een van onze publicaties 
 Gratis lidmaatschap 
 Gratis toegang tot evenement van de vereniging 

tijdens zomer- en winterfeest voor max. 10 
medewerkers van uw organisatie 

 Berichten van uw organisatie via onze website, mits 
relatie met Dorpskern en max. 5 per jaar 

 Tarief: € 200,00 
 

Pakket Rondje Goud 
 Vermelding op de homepagina, onder in rechtse 

kolom 
 Vermelding op de webpagina “Sponsors” 
 Gratis lidmaatschap 
 Gratis toegang tot evenement van de vereniging 

tijdens zomer- en winterfeest voor max. 5 
medewerkers van uw organisatie 

 Tarief: € 100,00 
 

Pakket Doormanplein 
 Vermelding op de webpagina “Sponsors” 
 Gratis lidmaatschap 
 Tarief: € 50,00 

 
Catharinapolder 12 
2992 ZL Barendrecht 
Tel. 06-31211874 
E-mail penningmeester@dorpskern-barendrecht.nl 
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