
NAAR DE BOLLEN 2022 
Sponsorpakketten 
 

 
 

 

Het is ondertussen een vaste traditie: als de bollenvelden in bloei staan is het tijd voor het evenement NAAR DE 
BOLLEN! In 2022 wordt de zesde editie van NAAR DE BOLLEN georganiseerd op zaterdag 30 april 2022. 

NAAR DE BOLLEN is een eendaags evenement georganiseerd door Rotaryclub Uithuizen – Het Hogeland. Een 
evenement waarbij je middels fiets-, wandel en auto/motorroutes kunt genieten van de kleurrijke bollenvelden op 
het Hogeland van Groningen. 

De opbrengsten van NAAR DE BOLLEN gaat dit jaar naar Omroep Het Hogeland.   Omroep Het Hogeland is dé lokale 
publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van gemeente Het Hogeland. De omroep informeert de burgers 
van Het Hogeland iover alles wat er in hun gemeente gebeurt. 

NAAR DE BOLLEN kunt u sponsoren middels de volgende pakketten: 

 

o Pakket Rood (50 euro) - vermelding van uw logo in digitale uitingen en vermelding op de website  
 van NAAR DE BOLLEN  
 

o Pakket Wit (100 euro) - vermelding van uw logo in digitale uitingen en vermelding op de website  
 van NAAR DE BOLLEN + mogelijkheid voor het plaatsen van een vlag of banner tijdens het evenement op 30 
april  
 

o Pakket Blauw (250 euro)-  vermelding van uw logo in digitale uitingen en vermelding op de website van 
NAAR DE BOLLEN + mogelijkheid voor het plaatsen van een vlag of banner en 5 startkaarten voor een van de 
routes op 30 april  
 

o Pakket Groen - sponsoring door het aanbieden van goederen, zoals fruit, water, koekjes, goodies  en 
dergelijke 
 

o Pakket Oranje - u biedt een verrassing aan. We gaan graag met u in gesprek wat u in gedachten heeft, hoe 
wij uw sponsoring kunnen benutten en hoe wij deze gift extra onder de aandacht kunnen brengen 

 

Wij horen graag of u wilt bijdragen aan NAAR DE BOLLEN en wat het pakket van uw keuze is.   

Met vriendelijke groet,   
De fundraisingcommissie 
Rotary Club Uithuizen-Het Hogeland 


