
Eventing Arensgenhout

Op het evenemententerrein rondom Manege 
Ravensbosch te Arensgenhout heeft de familie 
Bruls met een aantal vrijwilligers al meermalen een 
oefencross georganiseerd. 

Verleden jaar heeft de rijvereniging RV Ravensbosch 
de cross geadopteerd en er een o�  ciële eventing-
wedstrijd van gemaakt, welke door deelnemers en 
bezoekers als zeer succesvol werd bevonden!

De cross gaat over een licht glooiend landschap 
van weilanden en bos. Er wordt gestart in de klasse 
pony’s DE - B en L en de paarden in de klasse BB, B 
en L. De wed stijd wordt uitgeschreven met de 
onderdelen dressuur, springen en cross. 

Gezien het enthousiasme en professionaliteit 
waarmee reeds veel vrijwilligers 
medewerking verlenen aan 
deze wedstrijd en het feit 
dat de RV Ravensbosch 
reeds 39 jaar een 
kwalitatief goed 
Concours Hippique 
organiseert, belooft 
het ook nu weer 
een mooie wedstrijd 
te worden. 

Tijdens de wedstrijd-
dag zijn er diverse shows. 
In onze grote feesttent kunt 
u genieten van een drankje en 
een lekker hapje. 

www.eventing4u.nl

Informatiefolder voor 
sponsoren
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Welkom! Sponsorpakketten Organisatie

We zijn er trots op te kunnen melden dat er al 

5 jaar in Arensgenhout een cross wordt georgani-

seerd. Een evenement dat door de inzet van vele 

vrijwilligers en sponsoren tot een groeiend success 

wordt gemaakt. Naast het competitie-element zijn 

sportiviteit en de passie voor de paardensport hier-

voor de belangrijkste drijfveren. 

Gezien het grote en toenemend aantal deelnemers 
en bezoekers tijdens de cross en de professionele 
organisatie, biedt dit evenement ook een uitstekende 
gelegenheid voor sponsors om hun betrokkenheid te 
tonen en zichzelf te profi leren aan een groot publiek. 

Daarnaast zijn we ondanks de belangeloze inzet van 
alle organisatoren en medewerkers natuurlijk ook 
afhankelijk van u als sponsor om van dit evenement 
een groot success te blijven maken.

We nodigen u dan ook van harte uit om ons, door 
middel van een van de sponsorpakketten, te steunen 
en zo Eventing Arensgenhout succesvol te maken. En 
daarmee ook uw bedrijf positief op de kaart te zetten 
bij een groot publiek. Daarnaast is er ook ruimschoots 
gelegenheid tot netwerken!

Alvast onze hartelijke dank voor uw sportieve steun!

Het organisatieteam van “Eventing4U”

Sponsorpakket A
•  Adoptie van een crosshindernis d.m.v. 

een reclamebord of spandoek.
•  Door de omroeper wordt de gehele dag uw 

naam genoemd.
•  Naamsvermelding op crossplattegrond bij de 

hindernis.
•  VIP parkeerkaart.
•  10 consumptiebonnen.
•  U wordt uitgenodigd om op zondag het cross-

parcours onder deskundige begeleiding te lopen.

Sponsorpakket B 
•  Plaatsing van een spandoek of 

reclamebord.

Sponsorpakket C 
•  Advertentie op de crossplattegrond.

Vrienden van Ravensbosch
•  Ontvangst: ± 11.00 uur. 

Einde programma: ± 15.00 uur
•  VIP parkeerkaart.
•  U wordt uitgenodigd om op zondag 

het crossparcours onder deskundige 
begeleiding te lopen.

•  In een aparte tent midden in het 
crossparcours wordt een lunch 
geserveerd exclusief voor de 
“Vrienden van Ravensbosch“.

•  Drank inbegrepen.
•  Als lid van deze vrienden steunt 

U onze rij-
vereniging.

De organisatie is in handen Ruitervereniging 
Ravensbosch in samenwerking met de Manege 
Ravensbosch.

Locatie 
Evenemententerrein: Putweg 3 te Arensgenhout 

Datum
11 september 2016

  Door de omroeper wordt de gehele dag uw 

€ 100,-

€ 45,-

€ 25,-

  U wordt uitgenodigd om op zondag 
het crossparcours onder deskundige 

€ 45,-
p.p.

  Als lid van deze vrienden steunt 

Consumptiebonnen kunnen 

vooraf op factuur besteld 

worden.

De reclameborden en 

spandoeken dienen 

aangeleverd te worden. 

Advertenties graag digi-

taal aanleveren (als PDF) 

aan info@eventing4u.nl.


