
Betre%: adverten,e in “Nieuws uit Orthen” 

Beste (toekoms*ge) sponsor, 

Buurtcomité Fort Orthen (BCFO) is erg blij met de sponsorbijdrage die we (soms al jaren) van 
onze sponsors ontvangen. Mede door deze bijdragen kunnen we namelijk ac*ef blijven voor 
onze wijk, Orthen. 

Het buurtcomité probeert om samen met de bewoners het woonplezier te bevorderen en 
behar*gt de Orthense belangen. We signaleren wat er in de wijk speelt en ondernemen ac*e 
naar onder andere de gemeente. We hebben ons bijvoorbeeld ingezet voor nieuwe 
speeltuinborden, verkeersveiligheid en de herinrich*ng van het kerkplein. 

Daarnaast  organiseren we vele ac*viteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan koningsdag, 
buitenspeeldag, het buurGeest en Driekoningen. Daarmee bieden we Orthenaren een 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
Verder verschijnt er twee keer per jaar “Nieuws uit Orthen” om iedereen op de hoogte te 
houden van onze ac*viteiten. Deze nieuwsbrief wordt onder 825 huishoudens verspreid. 

Om al onze ac*viteiten te blijven organiseren en de buurtbelangen te behar*ging, hopen we op 
uw steun te mogen rekenen. Dit kan door een bedrag naar keuze te storten of door een 
sponsorpakket aan te kopen: 

Sponsorpakket 1:         € 40,- 
• Adverten*e van 8 x 12 cm, 2 : 3, in “Nieuws uit Orthen” (2x per jaar) 
• Logo- of naamsvermelding op de website van Buurtcomité Fort Orthen 
 
Sponsorpakket 2: Pluspakket        € 60,- 
• Sponsorpakket 1 + Logo- of naamsvermelding op al onze evenementen-flyers 

Sponsorpakket 3:         € 80,- 
• Adverten*e van 18 x 12 cm, 3 : 2, in “Nieuws uit Orthen” (2x per jaar) 
• Logo- of naamsvermelding op de website van Buurtcomité Fort Orthen 
• Mogelijkheid om sponsorui*ngen (vlag/spandoek/etc.) te plaatsen bij onze evenementen 

Sponsorpakket 4: Pluspakket        € 100,- 
• Sponsorpakket 3 + Logo- of naamsvermelding op al onze evenementen-flyers 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Orthense gemeenschap en de pre\ge samenwerking! 
Mocht u vragen hebben, kunt u al*jd contact opnemen met het bestuur via info@bcfo.nl  
 

Met vriendelijke groeten, 

Arjan Hovestad (penningmeester) 
Do van Dijk (voorzi_er)
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