
SPONSORBELEID KERSTMARKT WEZUP 
 
Inleiding 
De Kerstmarkt Wezup is een jaarlijks terugkerend driedaags evenement. De kerstmarkt wordt 
gehouden in het tweede weekend van december, en de vrijdag die daaraan voorafgaat. Locatie 
van de Kerstmarkt Wezup is het dorp Wezup in Drenthe. De Kerstmarkt Wezup trekt jaarlijks 
zo’n 10.000 bezoekers, voornamelijk uit Noord-Nederland en de Duitse grensstreek. 
 
Organisatie 
De organisatie is in handen van Stichting Marktcommissie Wezup. Het vrijwilligersbestuur van 
deze stichting wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.  
Meer dan de helft van de inwoners van het dorp is betrokken bij de voorbereidingen en de 
uitvoering van het evenement.  
De catering op de Kerstmarkt Wezup is exclusief in handen van, en wordt uitgevoerd door 
Stichting Marktcommissie Wezup, Dorpsvereniging Wezup en IJsvereniging De Boertip.  
Deze ingrediënten staan garant voor een gezellig laagdrempelig (gratis toegankelijk) evenement 
met een niet-commerciële uitstraling. 
 
Sponsoring 
Uiteraard bestaan er mogelijkheden om uw naam te verbinden aan de Kerstmarkt Wezup door 
middel van sponsoring. Naast een financiële bijdrage kan sponsoring ook plaatsvinden in de 
vorm van een (op geld waardeerbare) bijdrage in natura. Als u de Kerstmarkt Wezup wilt 
sponsoren kunt u contact opnemen met Stichting Marktcommissie Wezup via het mailadres 
info@kerstmarktwezup.nl.  
 
Tegenprestatie 
De Kerstmarkt Wezup hecht zeer aan zijn laagdrempelige uitstraling.  
 
De tegenprestatie beperkt zich daarom tot (limitatief):  

1. vermelding van de naam en het beeldmerk van de sponsor op het sponsorbord 
2. vermelding van de naam en eventueel (web)adres van de sponsor in de 

folder/plattegrond. 
3. Vermelding van de naam en beeldmerk van de sponsor op de website 

kerstmarktwezup.nl met eventueel een link naar de bedrijfswebsite van de sponsor. 
 
Het sponsorbord staat vanaf vier weken voor aanvang van de Kerstmarkt Wezup tot en met de 
laatste dag van de Kersmarkt Wezup op een prominente en voor bezoekers goed zichtbare 
plaats in het dorp. De folder/plattegrond in een oplage van 2500 stuks wordt uitgedeeld aan 
bezoekers van de Kerstmarkt Wezup. 
 
Omdat de te leveren tegenprestatie voorbereiding vergt kunnen alleen sponsors deelnemen die 
hun intentie hiertoe uiterlijk vijf weken voor het evenement per e-mail kenbaar gemaakt 
hebben, en die door de organisatie ook als zodanig zijn erkend (bevestiging per e-mail). 
 
Overige commerciële uitingen tijdens de Kerstmarkt Wezup in het dorp Wezup of in de directe 
omgeving van het dorp worden geweerd.  
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