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De KNHS heeft het Nederlands Kampioenschap voor enkel-en tweespan paarden voor drie 
jaar toegewezen aan de organisatie van de samengestelde menwedstrijd in Maasdijk.“De NK’s 
2020, 2021 en 2022 in Maasdijk zijn in uitstekende handen van de geoliede en enthousiaste 
organisatie van PSV Westland,” aldus de KNHS.

Maasdijk was al eerder gastheer van diverse NK’s. Zo vond in 2015 en 2016 het Nederlands 
Kampioenschap  tweespan paarden plaats. In 2016 werd in Maasdijk tevens gestreden om 
het KNHS-kampioenschap mennen samengesteld. In 2020 staat het NK enkel-en tweespan 
paarden van 17 tot en met 20 september op de kalender.
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Mede dankzij de steun van vele sponsors zijn de vorige edities van het Menspektakel 
succesvol verlopen. Wij zijn er trots op dat we met de inzet van de sponsorsteun en van 
de vele vrijwilligers dit zeer gewaardeerde paardensport evenement kunnen organiseren 
in Maasdijk. Afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest om ons terrein en de hindernissen 
op te knappen en een aantal mooie nieuwe hindernissen toe te voegen om dit jaar een 
onvergetelijk Nederlands kampioenschap te organiseren.

Naast de sponsoropties die hiernaast zijn weergegeven is ‘maatwerksponsoring’ natuurlijk 
ook mogelijk. Heeft u zelf (creatieve) ideeën over de invulling van sponsoring, neem dan 
gerust contact op.

SPONSORPAKKET BRONS €100,00

✓ Vermelding als sponsor op onze website.
✓  Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op het feestterrein middels één vlag 

of reclamebord.

SPONSORPAKKET ZILVER €250,00

✓ Vermelding als sponsor op onze website.
✓ Mogelijkheid om op onze website een link naar uw website te plaatsen
✓  Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op het feestterrein middels twee 

vlaggen of reclameborden

SPONSORPAKKET GOUD €500,00

✓ Vermelding als sponsor op onze website.
✓ Vermelding als sponsor op een TV-scherm op het terrein tijdens het Menspektakel.
✓ Mogelijkheid om op onze website een link naar uw website te plaatsen
✓  Mogelijkheid om reclame te maken voor uw bedrijf op het feestterrein middels drie 

vlaggen of reclameborden.



Ik kies voor pakket:

 Sponsorpakket Brons

 Sponsorpakket Zilver

 Sponsorpakket Goud

Ja
IK WIL GRAAG SPONSOREN

Bedrijfsnaam: ........................................................................................................................................................................

Contactpersoon: ........................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................

Postcode: ........................................................................................................................................................................

Plaats: ........................................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................

Website: ........................................................................................................................................................................

Handtekening: 

.................................................................................................


