
Bedankbrief  
aan de sponsor van bijvoorbeeld de  

• lokale sportvereniging,  

• muziekvereniging 

• de scoutingorganisatie,  

• de basis-of middelbare school,  

• het muziekfestival, enz. 

MKB-Nederland heeft onderzoeksbureau Panteia laten uitrekenen wat het belang is van het midden- en 

kleinbedrijf voor lokale sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties. 

Bedrijven tot 100 medewerkers steunen deze clubs met een jaarlijks bedrag van ruim 1 miljard euro.  

Bijna 54 procent steunt maatschappelijke activiteiten in de regio, denk aan culturele evenementen of festivals, 

sportevenementen en activiteiten van scholen. Gemiddeld trekken deze ondernemers hiervoor een bedrag uit 

van 4.788 euro per jaar, wat neerkomt op een totaalbedrag van ruim 1 miljard euro. Ter vergelijking: de 

Rijksoverheid geeft jaarlijks € 126 miljoen uit aan sport en € 802 miljoen aan cultuur, opgeteld € 928 miljoen 

(cijfers 2016). 

De Dag van de Ondernemer is voor u als sportclub, muziekvereniging, enz. een uitgelezen moment om ook uw 

lokale sponsor te bedanken. U kunt daarvoor onder meer deze brief gebruiken als basis en naar eigen wens 

aanpassen. Ook kunt u gebruik maken van de andere middelen uit onze toolkit op 

www.dagvandeondernemer.nl, zoals een digitale bedankkaart. 

 

Beste [NAAM SPONSOR] 

Vandaag, 20 november, is het de Dag van de Ondernemer. Een dag waarop in heel Nederland 

ondernemers in het zonnetje worden gezet. Waarop zij worden bedankt voor hun lef en 

doorzettingsvermogen, durf en daadkracht. 

Vandaag willen wij [SPORTCLUB /MUZIEKVERENIGING / SCOUTINGORGANISATIE / SCHOOL / 

ORGANISATIE VAN FESTIVAL] jou bedanken.  

Bedankt dat je het afgelopen jaar onze sponsor was!  

(Mede) Dankzij jouw bijdrage heeft/hebben [VOORBEELDEN] 

• onze voetbalclub nieuwe t-shirts voor de jeugd kunnen aanschaffen 

• onze vereniging nieuwe muziekinstrumenten kunnen kopen 

• onze scouts mee kunnen doen aan een internationaal kamp 

• de school een nieuw speeltoestel op het kleuterplein kunnen plaatsen 

• wij een prachtig evenement kunnen neerzetten met bijzondere acts 

Dankzij de financiële en materiële steun van onze sponsoren kan onze vereniging de doelstellingen 

verwezenlijken en houden we onze leefomgeving leuk en gezond. De Dag van de Ondernemer is een 

mooi moment om nu eens jullie in the picture te zetten. 

MKB-Nederland heeft vorig jaar de Dag van de Ondernemer in het leven geroepen om het 

ondernemerschap te vieren en ondernemers op alle mogelijke manieren te bedanken voor hun 

enorme bijdrage aan economie, werkgelegenheid en welzijn. Kijk op www.dagvandeondernemer.nl 

voor meer informatie, of volg de activiteiten op Facebook (@dagvandeondernemer) of 

Twitter(#dagvandeondernemer). 

http://www.dagvandeondernemer.nl/
http://www.dagvandeondernemer.nl/

