
SPONSORPAKKETTEN



De kermis in Overloon is van oudsher een begrip in de regio. Samen zetten we ons in om 
De Lónse Kermis nieuw leven in te blazen en ervoor zorgen dat deze levendig blijft! 
Sinds 2019 heeft een groep vrijwilligers de handen ineen geslagen om zich hiervoor sterk 
te maken.

We willen voor elk wat wils creëren. De horeca in Overloon organiseert rondom de kermis 
veel voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar. De werkgroep De Lónse Kermis richt 
zich met name op het gezin en hun kinderen tot ongeveer 15 jaar. Daarbij willen we ervoor 
zorgen dat iedereen, ook vakantiegangers of inwoners uit de regio, zich welkom voelen op 
onze kermis. 

De Lónse Kermis, kei gezellig!

Helpt u mee in het levendig 
houden van de Lónse Kermis?



€ 150

€ 75

• Logovermelding op website met link 
naar website

• Logovermelding op promotiedoek bij 
kermisterrein of toegangsbord

• Vermelding in Ons Eigen Erf
• Vermelding op social media
• Benoeming als ‘gouden sponsor’ tijdens 

opening
• Kermis verrassingspakket

Hoe kunt u ons steunen?

€ 250

Pakket 1 : 
Gouden suikerspin

• Logovermelding op website met 
link naar website

• Vermelding in Ons Eigen Erf
• Vermelding op social media
• Kermis verrassingspakket

Pakket 2: 
zilveren suikerspin

• Vermelding op website
• Vermelding in Ons Eigen Erf 
• Indien gewenst vermelding bij 

gesponsorde activiteit

Pakket 3: 
bronzen suikerspin

• Benoemen ‘vrienden van’ tijdens opening & bedankje in Ons Eigen Erf

Wil je ons steunen met een kleine donatie? Een donatie is welkom op onderstaand 
rekeningnummer onder vermelding van ‘Vriend van de kermis’

Vrienden van De Lónse kermis 

E-MAIL : facturen@delonsekermis.nl
IBAN : NL 13 RABO 0103 0172 16 (Dorpsraad Overloon), onder vermelding van ‘Sponsoring kermis’

De werkgroep De Lónse Kermis is een zelfstandig werkend collectief onder juridische entiteit van de Dorpsraad Overloon.



WWW.DELONSEKERMIS.NL


