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Nationale New Forest Sportdag 

viert bijna haar 30jarig jubileum !! 
 
Op 24 september vindt op ons “eigen” Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo alweer de 

29ste editie plaats van de New Forest Sportdag. Tevens wordt op diezelfde dag het 2de 

verrichtingsonderzoek uitgevoerd van onze nieuwe aanwas hengsten. 

Deze dag is hét sportieve hoogtepunt van het jaar voor iedereen die van New Forest 

Pony’s houdt of kennis wil maken met dit veelzijdige en  betrouwbare ras. Om te 

genieten van prachtige sport door de jeugd, die met deze pony’s succesvol is in allerlei 

disciplines. 

Veel pony’s die op deze dag uitkomen, behalen regelmatig goede resultaten in de sport, 

op regionaal, landelijk maar sommige ook zelfs op internationaal niveau. Ook kunt u 

hengsten hun werk zien doen, die ook in de fokkerij ingezet worden.  

Het is dé dag waarop fokkers, liefhebbers en gebruikers vanuit heel Nederland, en soms 

zelf uit België of Duitsland, in Ermelo (Gld), samenkomen! 

Ook dit jaar verwachten we weer zeker zo’n 1000          starts en minstens zoveel bezoekers. 

 

De veelzijdigheid van deze fijne pony’s laat zich op de Sportdag zien door de grote 

verscheidenheid aan rubrieken. Inschrijven kan voor springen, dressuur, mennen, Bixie 

(voor de jongste deelnemertjes) en sportpony-aanlegtesten. Deelnemers zijn in de leeftijd 

vanaf 4 jaar t/m 18+. 

Het is een populair evenement dat dit betrouwbare ponyras promoot en de erkenning 
ervan vergroot. 
 

Het organiseren van zo’n gevarieerd programma moet ook bekostigd worden. 

Naast veel inzet en tijd van vrijwilligers, financiële bijdrage van deelnemers 

(startgelden), een sportdagbudget vanuit het NNFPF-stamboek én donaties van Vrienden 

van de Sportdag, is het succes van de Sportdag ook sterk afhankelijk van de financiële 

en/of natura bijdragen door sponsoren. 

Doordat wij niet regionaal, of provinciaal acteren, heeft dit grootse evenement geen 

recht op subsidies of andere overheidssteun. Waardoor ook uw financiële steun een 

belangrijke bijdrage is aan een succesvolle Sportdag. 

 

 

Kan de Nationale New Forest Sportdag 
ook op uw ondersteuning en betrokkenheid 

rekenen? 
 

Word dan sponsor van deze 29ste editie van 
de Nationale New Forest Sportdag 
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Bedankt dat u interesse toont in de Nationale New Forest Pony-Sportdag. 

We waarderen dit ten zeerste en denken graag met u mee over de invulling van uw 

wensen, in combinatie met onze behoeften. Wij menen een mooi, overzichtelijk 

sponsorpakket te hebben samengesteld. Waarmee we uw onderneming of bedrijf goed 

tot uiting kunnen laten komen op en rond de Sportdag. En waarmee u uw naam op 

positieve wijze verbindt aan deze sportieve dag. 

 

U krijgt in het complete pakket tenminste één rubriek, waarin uw bedrijf of onderneming in 

de spotlight staat. 

U kunt aangeven als u voorkeur voor een bepaalde rubriek heeft. 

Dit pakket kunt u desgewenst met één of meerdere opties uitbreiden. 

U kunt ook kiezen voor één of meerdere losse opties, of voor het eenvoudigere 

sponsorpakket. We denken hierin graag met u mee. 

 

De afspraken die wij met u maken worden in een korte sponsorovereenkomst vastgelegd; 

voor uw en voor onze boekhouding. 

De overeenkomst, en de daarmee wederzijdse verplichtingen, lopen gedurende 1 jaar vanaf 

het moment dat de overeenkomst definitief is. Tegen de tijd dat de organisatie voor de 

volgende editie loopt, zullen we u informeren over de sponsor-opties voor dat jaar. 

Facturering vindt plaats in de maand ná de Sportdag, of eerder als dat zo met u besproken 

is. U ontvangt daarvoor per e-mail een digitale acceptgiro. Deze digitale acceptgiro kunt u 

met iDeal-betaling voldoen. 

Indien u naast de overeenkomst en de digitale acceptgiro, nog een aparte factuur wenst te 

ontvangen, kunt u dat in de sponsorovereenkomst aangeven. Deze ontvangt u dan ook in de 

maand na de Sportdag. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, out-of-pocket-kosten en eventuele 

productiekosten. 

Websitepublicatie houdt in: gedurende de periode van de aanloop naar de Sportdag tot en 

met de Sportdag wordt uw bedrijfslogo met hyperlink 24/7 getoond op de homepage van 

onze website www.newforestpony.nl. 

Na de sportdag wordt uw bedrijfslogo niet meer op de homepage gepubliceerd, maar blijft 

deze op de speciale Sportdag-pagina staan. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sportdagnewforest@outlook.com of met de 

contactpersoon met wie u de overeenkomst heeft afgesloten (06-10907397 of 06-44367717). 

 

Postadres: Vereniging NNFPS t.a.v. Sportdagcommissie - Postbus 190 - 8430 AD Oosterwolde 

http://www.newforestpony.nl/
mailto:Sportdagnewforest@outlook.com
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Mogelijkheden 
 

Compleet sponsorpakket Sportdag         code A € 100 
• Plaatsing van uw logo op publicitaire uitingen van de Sportdag.  

Denk daarbij aan persberichten, flyers en social media (Facebook en Instagram). 

• Uw logo komt z.s.m. op de website van het NNFPS (websitepublicatie) 

• Uw logo komt op de startlijsten en uitslagen van uw rubriek  

• Uw logo komt zichtbaar in de huldigingsring 

• Korte speakertekst tijdens prijsuitreiking van uw rubriek (tekst dient u zelf aan te leveren) 

• U heeft de mogelijkheid tot uitreiken van de prijzen van “uw” rubriek. 

• Ontvangst door onze gastvrouw/-heer met een kop koffie 
 

Extra opties bij code A (tussen haakjes de kosten per extra optie naast de kosten v. pakket A): 

- Uitbreiding van dit pakket met meerdere rubrieken; per extra rubriek (= A + code 1) + €   50,- 

- Uitbreiding naar een gehele klasse in discipline dressuur of mennen (= A + code 2) + € 100,- 

- Uitbreiding naar een gehele hoogte springen (voorheen klasse genoemd) (A + code 3) + € 100,- 
- Uitbreiding naar een discipline (= A + code 4)      + € 500,- 

(Dressuur, Springen, Mennen-dressuur, Sportpony, Menpony, Bixie of Dressuurbelofte)  

- Plaatsen van een reclamebord/banner/vlag langs boarding in springring (= A + code 5) + €   50,- 
- Opname van eigen sponsorhindernis in springparcours hoofdring (= A + code 6) + €   75,- 
- Opname van een adoptie-hindernis in springparcours hoofdring (= A + code 7)  + €   50,- 
- U komt op het terrein staan met een eigen verkoopstand of -wagen (= A + code 8) + € 150,- 

(indien elektra/water nodig: op nacalculatie opgave via NHC) 
 

Heeft u minder behoefte aan al die publicitaire uitingen en heeft u meer behoefte 

een stille sponsor te zijn? Zonder afname van het sponsorpakket, bieden we de 

volgende mogelijkheden. Deze geven beperkter aandacht aan uw sponsoring. Het is 

maar net wat u wilt. Wij denken graag met u mee. Alle opties zijn in overleg. U kunt 

al uw wensen hierover met ons bespreken.  
 

Eenvoudig sponsorpakket Sportdag             code B € 65,- 

Kiest u voor losse sponsoring van een rubriek, zonder gebruik van het sponsorpakket code A: 

• U kunt een wens voor een bepaalde rubriek uitspreken, of het aan ons overlaten 

• Uw logo komt z.s.m. op de website van het NNFPS (websitepublicatie) 

• Uw logo komt op de startlijsten van uw rubriek  

• Korte speakertekst tijdens prijsuitreiking van uw rubriek (tekst dient u zelf aan te leveren) 

• Ontvangst door onze gastvrouw/-heer met een kop koffie. 

Extra optie 

- Uitbreiding van code B met meerdere rubrieken; per extra rubriek              B + code 1 + € 50,- 
 

Sponsoring van een gehele klasse discipline dressuur of mennen      code 2 € 150,- 

• Hetzelfde als code B1, maar dan van toepassing op een gehele klasse dressuur of mennen  

• + U heeft de mogelijkheid tot uitreiken van de prijzen van “uw” rubriek. 
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Sponsoring van een gehele hoogte springen          code 3 € 150,- 

(voorheen ‘klasse’ genoemd) 

• Hetzelfde als code B1, maar dan van toepassing op een gehele hoogte springen  

• U heeft de mogelijkheid tot uitreiken van de prijzen van “uw” rubriek. 
 

Sponsoring van een discipline            code 4 € 500,- 
(dressuur, springen, mennen, Bixie, Sportpony, Menpony of Dressuurbelofte)  

• Hetzelfde als code B1, maar dan van toepassing op een gehele hoogte springen  

• U heeft de mogelijkheid tot uitreiken van de prijzen van “uw” rubriek. 
 

Plaatsen van een reclame bord, vlag of bannier           code 5 € 80,- 

Plaatsen van een reclamebord, vlag of bannier langs de boarding van de springring, of in overleg, 

elders op het terrein. 

• Uw logo komt z.s.m. op de website van het NNFPS (websitepublicatie) 
 

Sponsoring van een hindernis      code 6 € 100,- of  code 7 € 60,- 

Voor een hindernis zijn er twee mogelijkheden: 

- U kunt uw eigen hindernis in het parcours in de hoofdring laten opnemen (code B7)  
U draagt zelf zorg voor transport van en naar Ermelo. 

- Maar u kunt ook een hindernis adopteren, indien u zelf geen hindernis heeft (code B8) 

In dat geval staat het u vrij een bord of aankleding, dat kenmerkend is voor uw 

bedrijf, aan te leveren om uw adoptie-hindernis voor een dag úw hindernis te laten zijn. 

• Uw logo komt z.s.m. op de website van het NNFPS (websitepublicatie) 

 

Eigen verkoopstand of -wagen op terrein          code 8 € 250,- 

U komt op het terrein staan met een eigen verkoopstand of -wagen. 

Gebruik van elektra/water is op nacalculatie. 
 

Beschikbaar stellen van extra prijzen             code 9 nader overeen te komen 

Denk aan bijvoorbeeld clinics, workshops, bekers, waardenbonnen, 

gebruiksvoorwerpen voor de Bixie, enz. 
 

Beschikbaar stellen van statiedekens               code 10 nader overeen te komen 

Eventueel met ook uw bedrijfslogo. 
 

Beschikbaar stellen van diensten of goederen            code 11 nader overeen te komen  
Denk aan bloemen/planten/boompjes, leveren van drukwerk, banniers of vlaggen, 

herkenbare kleding voor organisatie en vrijwilligers, presentje voor vrijwilligers; 

alles m.b.t. aankleding en uitstraling van het terrein. 
 

Vriend van de Sportdag 2022                code 12 
Ook kunt u zich aanmelden als Vriend van de Sportdag. Als Vriend doneert u ons een eenmalig bedrag 

zonder dat er een bijzondere tegenprestatie tegenover staat. Informatie hierover vindt u op onze website. 

U kunt zelf bepalen welk bedrag u doneert.  

• Eervolle vermelding op de website, samen met alle andere Vrienden van de Sportdag 

• Elke nieuwe vriend ontvangt van ons de Vriendschapspin (op de Sportdag af te halen bij de PR-

stand) 


