Aanvraagformulier Sponsoring
Rabobank Het Haringvliet
U wilt graag een sponsorbijdrage van Rabobank Het Haringvliet. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens nodig. Stuur ons het volledig ingevulde formulier tenminste zes weken
voorafgaand aan een evenement of activiteit toe. Deze kunt u direct digitaal invullen met behulp van dit formulier.

Datum

Gegevens organisatie/vereniging/stichting/aanvrager
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Faxnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Emailadres
Website
Wat is het doel van uw organisatie/vereniging/stichting?

Bankiert de organisatie/vereniging/stichting bij Rabobank Het Haringvliet?

ja

nee

Zo ja, onder welk rekeningnummer?
Waarom benadert u Rabobank Het Haringvliet met deze aanvraag?

Activiteit/ project
Naam van activiteit/project
Omschrijving van activiteit/project

1

Waar vindt de activiteit/het project plaats?
Wanneer vindt de activiteit/het project plaats?
Welk doel streeft de organisatie na met het project?

Welk bedrag heeft u nodig om het project uit te kunnen voeren?
Welke (financiële) bijdrage verwacht u van de Rabobank?

Heeft het doel een Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MVO)-karakter?

ja

nee

ja

nee

Is de activiteit al eerder georganiseerd?

ja

nee

Wordt de activiteit in de toekomst opnieuw georganiseerd?

ja

nee

Zo ja, hoe uit zich dat?

Is er een relatie met maatschappelijke, politieke of godsdienstige stromingen?
Zo ja welke?

Welke doelgroep(en) wilt u met de activiteit bereiken?

Zo ja, met welke frequentie?

Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u?
(per dag/gedurende het evenement)

2

Zijn er risico's voor deelnemers, toeschouwers, of milieu aan de activiteit verbonden?

ja

nee

ja

nee

Zo ja welke?

Publiciteit
Op welke manieren wordt de activiteit/het project in de publiciteit gebracht?

Wordt de pers bij de kick off van het project uitgenodigd?
Zo ja, welke?

Tegenprestatie
Welke publiciteitsmogelijkheden en/of andere tegenprestaties kunt u Rabobank Het Haringvliet bieden?

Overige partijen
Heeft u al bij andere partijen verzoeken voor financiële ondersteuning ingediend?

ja

nee

ja

nee

Welke sponsors/donateurs hebben al toegezegd?

Garandeert u branche-exclusiviteit voor de Rabobank?
(als het gaat om bancaire diensten, maar ook om verzekeringen en dergelijke)

Versturen
Ik stuur de aanvraag en bijlagen per mail
Ik stuur de aanvraag per mail en de bijlagen per post
Ik stuur de aanvraag en bijlagen per post
Stuur het volledig ingevulde formulier met bijlagen naar communicatie.hhv@rabobank.nl of per post naar:
Rabobank Het Haringvliet
Afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie
Postbus 1320
3260 AH Oud Beijerland
Hartelijk dank voor uw aanvraag.

Opslaan als...
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