
 
 
Aanvraagformulier Sponsoring 
 
U wilt graag in aanmerking komen voor een sponsorbijdrage Paul Klomberg Assurantiën/RegioBank. 
Om te kunnen beoordelen of wij  uw aanvraag kunnen honoreren, hebben wij een aantal gegevens 
nodig.  
 

Gegevens organisatie 
 
Naam ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer ………………………………………… Faxnummer ……………………………………….. 
 
Contactpersoon ………………………………………….. Telefoonnummer …………………………………. 
 
E-mailadres ………………………………………………. Website ……………………………………………. 
 
Aantal leden ………………………………………………………………………………………………………. 

Wat is het doel van u organisatie of stichting? ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Bankiert uw organisatie of stichting via RegioBank/Paul Klomberg Assurantiën?  Ja  Nee  
Zo ja, onder wel rekeningnummer ……………………………………………………………………………… 
 
Heeft u organisatie of stichting een verzekering lopen bij Paul Klomberg Assurantiën   Ja  Nee  
 
Waarom benaderd u RegioBank/Paul Klomberg Assurantiën met dit verzoek? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Activiteit 
Om wat voor een activiteit gaat het? Naam ……………………………………………………………….. 
 
Omschrijving ………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wanneer vindt activiteit plaats?  Datum/tijdstip ………………………………………………………. 
     Locatie/plaats ……………………………………………………… 
 
Welk doel streeft de organisatie na met deze activiteit? …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 
 
 
 
Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstlelijke stromingen   ja   nee   
Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Is de activiteit al eerder georganiseerd?       Ja  nee   
 
Wordt hij in de toekomst opnieuw georganiseerd?     Ja  nee   
Zo ja, met welke frequentie? ……………………………………………………………………………………. 
 
Welke doelgroep wilt u met de activiteiten bereiken? ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u (per dag)? ……………………………………………………… 
 
Zijn de activiteiten belastend voor het milieu?       Ja  nee  
 
Leveren de activiteiten gevaar op voor deelnemers en toeschouwers?   Ja  nee  
Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Publiciteit 
Op welke manier brengt de activiteit publiciteit? ……………………………………………………………… 
 
Nodigt u de pers tijdens de activiteit uit?       Ja  nee  
Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tegenprestatie 
Aan welke vorm van ondersteuning door RegioBank/Paul Klomberg Assurantiën denkt u (bijvoorbeeld 
financiële ondersteuning, leveren van producten, kennisoverdracht)? …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke publiciteitsmogelijkheden en/of andere tegenprestaties kunt u RegioBank/Paul Klomberg 
Assurantiën bieden? ……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Garandeert u branche-exclusiviteit voor RegioBank/Paul Klomberg Assurantiën? Ja  nee  
Zo nee, welke sponsoren zijn er nog meer benaderd? ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Als bijlage verzoeken wij u toe te voegen; 
 

 Een digitale folder of aankondiging van de activiteit (zover aanwezig) 
 Digitale foto’s van de activiteit  
 Een digitale begroting van uw activiteit/evenement  

 
U hoeft de bovenstaande stukken alleen toe te voegen indien aangevinkt of indien er via de website is aangevraagd er door 
RegioBank/Paul Klomberg Assurantiën om verzocht wordt. 

 
Uw aanvraag kunt u toesturen aan: 
Paul Klomberg Assurantiën/RegioBank  
t.a.v. S.D. Klomberg 
Markt 2a 
7064 AZ  SILVOLDE 
e-mail: marketing@paulklombergassurantien.nl     

mailto:marketing@paulklombergassurantien.nl

