Betreft: Ommer Bissingh 2017
Geachte heer/mevrouw,
Met veel plezier en enthousiasme wordt er al vele jaren tijdens de zomer, de
Ommer Bissingh georganiseerd. Een evenement dat Ommen laat bruisen en
op de kaart zet. Een belang van het economische welvaren in Ommen. En u
kunt daar onderdeel van zijn.
Dit jaar hebben wij weer een goed programma klaarstaan, wat door vele
vrijwilligers wordt georganiseerd. Hiermee hopen wij de inwoners, directe
omgeving en toeristen een onvergetelijke zomer te geven. Gemiddeld trekt de
Ommer Bissingh zo’n 10.000 bezoekers per themadag naar de binnenstad.
De Ommer Bissingh brengt vertier en bekendheid. Wij willen u als ondernemer
graag de kans bieden om uzelf tijdens deze dagen te laten zien.
Mede met uw financiële en/of materiele hulp kunnen wij de activiteiten van de
Ommer Bissingh blijven voortzetten en een volwaardig programma neerzetten.
In de bijlage vindt u een overzicht van onze sponsorpakketten, waarin wij u
een aantrekkelijk aanbod doen. Via onze website www.ommerbissingh.nl kunt
u het antwoordformulier digitaal invullen of doormiddel van een bijlage
gemakkelijk en snel mailen naar info@ommerbissingh.nl. Wij hopen dat u een
keuze kunt maken en kunnen rekenen op uw steun.
Natuurlijk bent u van harte welkom om vrijblijvend contact met ons op te
nemen bij vragen of opmerkingen. Tot ziens op de Ommer Bissingh!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Stichting Ommer Bissingh Evenementen

De Ommer Bissingh Evenementen, in samenwerking met:
Helemaal Ommen, van het Vechtdal.!

Contactgegevens
Stichting Ommer Bissingh Evenementen
Koolmeesstraat 10
7731 XK Ommen
Telefoon: (0529)851 116
Mobiel: (06) 234 232 70
E-mail: info@ommerbissingh.nl
KvK nr. 41022416

De Sponsorpakketten
Diamant Sponsor

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:


Naam gekoppeld aan een van de Bissingh-themadagen, welke prominent wordt
uitgedragen met naam en logo in alle reclamemomenten (dagflyer, drukwerk,
sponsorbanner)



VIP avond voor 2 personen met een hapje & drankje.



Uitnodiging afsluitende BBQ (najaar)
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Logo groot en link op website ommerbissingh.nl



Logo groot op sponsorbord op alle Bissinghdagen



Vlag op alle Bissinghdagen

Sponsorbedrag € 1.500,-

Platina Sponsor
Sponsorbedrag € 1.000,-

Gouden Sponsor
Sponsorbedrag € 750,-

Zilveren Sponsor



VIP avond voor 2 personen met een hapje & drankje.



Uitnodiging afsluitende BBQ (najaar)



Logo en link op website ommerbissingh.nl



Logo op sponsorbanner alle Bissinghdagen



Vlag op alle Bissinghdagen

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:



VIP avond voor 2 personen met een hapje & drankje.
Logo en link op website ommerbissingh.nl



Logo op sponsorbanner alle Bissinghdagen

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:


Naam op website ommerbissingh.nl

Sponsorbedrag € 500,-



Naam op sponsorbanner alle Bissinghdagen

Bronzen Sponsor

Dit sponsorpakket levert u het volgende op:

Sponsorbedrag € 250,-

Vrije gift

Prijsvermeldingen zijn excl. BTW.
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Dit sponsorpakket levert u het volgende op:



Naam op website ommerbissingh.nl



Naam op sponsorbanner alle Bissinghdagen



Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage om de Ommer Bissingh ook dit jaar weer
tot stand te laten komen.

U kunt ook gespreid betalen. Neem contact op om een afspraak op maat te maken.

Alleen mogelijk indien sponsoring bekend is voor de deadline van het drukken van de oplage.

Programma Stichting Ommer Bissingh Evenementen 2017
Maandag 10 juli 2017

Opening Ommer Bissingh Evenementen

Dinsdag 11 juli 2017
Jaarmarkt
Het Bissinghseizoen is begonnen. Zeven weken lang is er op de woensdag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat van alles te doen in de binnenstad van Ommen.
Woensdag 12 juli 2017
Vechtdal College viert de zomer! - (nieuw en extra dag)
Een nieuwe en extra Bissinghdag m.m.v. leerlingen Vechtdal College Ommen....Een wandeltocht met
vele lekkere proeverijen onderweg - 8 km met 5 stops en 15 km met 8 stops.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: X - TATIC
Woensdag 19 juli 2017
Sport & Ondernemersdag
Op deze Bissingh woensdag is het genieten van Sport en Spel. Ook diverse sportverenigingen uit Ommen
verzorgen demonstraties en iedereen kan meedoen. Sinds een paar jaar nu ook, en met groot succes, de
ondernemersdag. Een groot aantal Ommer bedrijven zullen zich presenteren.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: Radio 538 Show
Zaterdag 22 juli 2017
MEGA Ommer Bissingh Kofferbakverkoop
Nog even in het weekend wat spulletjes verkopen, auto parkeren op de Markt / Varsenerdijk en zo
vanuit de kofferbak de zaken regelen. Kleine moeite, groot plezier en iedereen is welkom.
Woensdag 26 juli 2017
De Boer Op
Ook dit jaar de favoriete De Boer op dag. Het programma voor de laatste woensdag van juli, bestaat
uit een aantal onderdelen zoals de boerenmarkt, de veekeuring, het goede doelenplein en natuurlijk
de alom bekende fietsroute.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: BTW band & Knetterhard...met De Bökkers
Woensdag 2 augustus 2017
Kids & The (Kids) Voice
Deze dag staat helemaal in het teken van extra veel kinderevenementen. Voor de kinderen is er o.a. de
kleedjesmarkt en heel veel vertier. Ook the (Kids) Voice of Ommen gaat weer op zoek naar talenten.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: Melrose (top 40 band)
Woensdag 9 augustus 2017
HVO (Handels Vereniging Ommen) Hanzedag
Ommen wordt omgetoverd in een Middeleeuwse Hanzestad en de tijden van weleer zullen herleven.
Boogschieten, kampementen, wedstrijden om de hand van de jonkvrouw, sfeervolle tafels, vlees aan ’t
spit, soep uit heksenketels en heerlijke wijn.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: RadioNL met Jannes, Harten 10 & Martin Dams..
Zaterdag 12 augustus 2017

MEGA Ommer Bissingh Kofferbakverkoop

Nog even in het weekend wat spulletjes verkopen, auto parkeren op de Markt / Varsenerdijk en zo
vanuit de kofferbak de zaken regelen. Kleine moeite, groot plezier en iedereen is welkom.
Woensdag 16 augustus 2017
25e Palingrokerij & Kunst
Traditioneel staat voor de 25e keer het palingroken centraal met als muzikale omlijsting de "Amazing
Stroopwafels". Ook een dag die in het teken staat van kunst in het centrum van Ommen. Kunstenaars
komen van heinde en verre in alle soorten en maten.
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: Classic Rock Show
Woensdag 23 augustus 2017
CLUB dag (nieuw en extra Bissinghdag)
Programma nog nader in te vullen.....
Horeca-Vereniging "Uit in Ommen" - Avondprogramma: Black Mountain & Tricklebolt
Zaterdag/zondag 2/3 september 2017

Blaasorkestenfestival

In het eerste weekend van september kunt u op beide middagen in het centrum van Ommen genieten van
diverse blaasorkesten. Tevens afsluiting van de Ommer Bissingh Evenementen 2017

