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Voor u ligt de sponsorbrochure van paardensportvereniging 

Mede dankzij deze 
sponsorbijdragen kunnen we 

organiseren. De bijdragen zorgen er 

kunnen onderhouden en dat de 

de ruiters. In 2021 hebben 
PSV De Caprilli en 

om het aantal sponsoren uit te 

met onze bestaande sponsoren.  

Sonnegaweg 31a, 8478HB SONNEGA

 

helpen u graag aan naamsbekendheid bij onze leden, onze 
wedstrijddeelnemers en onze (digitale) bezoekers. Er zijn 

Dirk Buitenga, 
namens de Sponsorcommissie PSV Carpilli 

info@manegecaprilli.nl
06-31688318

graag met u in gesprek om nieuwe ideeën te ontwikkelen en oplossingen 



worden gezamenlijk georganiseerd door 

maanden september tot en met maart. 

Jaarlijks zijn er twee grote concoursen, 

Concours en het Pompoenenconcours. 
Onze concoursen zijn goed bekend 

Noord- en Midden-Nederland.  Ons 
Pompoenconcours is al een aantal 

Jumping Amsterdam.

120 betrokken leden. De leden rijden in 

dierenwelzijn staan bij ons hoog in het 

De manege wordt beheerd door 

Er zijn twee rijhallen en een gezellige 

parkeergelegenheid. Duurzaamheid 

120+  leden 

120+ gewaardeerde sponsoren 

10.000+ bezoekers 
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