
Wie zijn wij?
Paardensportvereniging de  
Hollandsche IJsselruiters te Oudewa-
ter is een vereniging waar je als lid 
terecht kunt met een eigen paard of 
pony. Leden hebben zo de mogelijk-
heid om gezamenlijk de paarden-
sport te beoefenen. We hebben een 
mooie accommodatie tot onze be-
schikking met een ruime binnen- en 
buitenrijbaan (20x60m) en stallings-
mogelijkheden. Zowel de recreatie- 
als fanatieke wedstrijdruiters binnen 
de verschillende disciplines zijn van 
harte welkom bij onze vereniging.

Ook jonge ruiters en amazones zon-
der eigen paard of pony kunnen bij 
ons het paardrijden onder de knie te 
krijgen.

Paardensportvereniging de

Hollandsche IJsselruiters
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De vereniging beschikt over huur-
pony’s waarmee kinderen kunnen 
rijden in de huurponylessen. 
Onder begeleiding van ervaren en 
enthousiaste instructeurs leren zij 
alles over de basis van het paard-
rijden, de verzorging en de omgang 
met pony’s. Alle instructeurs bij de 
Hollandsche IJsselruiters hebben de 
benodigde diploma’s en/of  
certificaten.
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Combinaties uit regio 
Utrecht en Zuid-Holland 
aan start op onze wedstrijden

De accommodatie van onze ver-
eniging is bij uitstek geschikt als 
locatie voor het organiseren van 
evenementen. Zo wordt er jaarlijks 
een groot dansfeest voor jongeren 
in onze binnenrijhal georganiseerd. 
De manege wordt dan volledig om-
gebouwd tot feestlocatie.

Ook andere verenigingen en be-
drijven weten onze accommodatie 
steeds vaker te vinden, waarbij zij  
bijvoorbeeld het parkeerterrein en 
HYR Café gebruiken voor de meest 
uiteenlopende evenementen, zoals 
een autoshow, hondenwedstrijden 
en cursussen.

Onze faciliteiten
Dé ideale evenementenlocatie

Jaarlijks worden er bij de Holland-
sche IJsselruiters meerdere KNHS- 
dressuurwedstrijden georgani-
seerd.  Zowel in het winter- (indoor)  
als zomerseizoen (outdoor) hebben 
wij per wedstrijd 90 à 120 starts uit 
de regio Utrecht en Zuid-Holland.

Verder organiseert de evenemen-
tencommissie leuke activiteiten,  
zoals open clubkampioenschappen,  
clinics, buitenritten, een slaapfeest 
en gezellig zomerkamp.

Onze mooie accommodatie zorgt 
voor een groot deelnemersveld 
en trekt veel bezoekers tijdens  
wedstrijden en evenementen.
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Sponsorpakket GOUD - €500
• Eigen digitale banner op de homepagina én vermelding van bedrijfsnaam 

en logo op de sponsorpagina van www.hyr.nl (inclusief link naar eigen web-
site)

• Je reclamebord* duidelijk zichtbaar in de binnenrijbaan
• Je bedrijfsnaam gekoppeld aan een van onze wedstrijden of evenementen
• Je logo op de startlijst van je eigen evenement 

Sponsorpakket ZILVER - €250
• Vermelding van je bedrijfsnaam en logo (inclusief link naar eigen              
      website) op de sponsorpagina van www.hyr.nl
• Je eigen rubriek op een van onze wedstrijden
• Je reclamebord* duidelijk zichtbaar in de binnenrijbaan

Sponsorpakket BRONS - €100
• Vermelding van je bedrijfsnaam en logo (inclusief link naar uw eigen              
      website) op de sponsorpagina van www.hyr.nl
• Uw reclamebord* duidelijk zichtbaar in de binnenrijbaan [optioneel, met 

eenmalig extra E€100]

Voorwaarden
• Bovengenoemde bedragen zijn de bedragen per jaar. De sponsoring zal aangegaan worden voor twee jaar, tenzij  

anders overeengekomen.
• Contracten zullen niet automatisch worden verlengd. Tegen het einde van de looptijd zullen wij opnieuw contact met 

je opnemen om de mogelijkheden van verlenging van de sponsoring met te bespreken.
• De banner (indien van toepassing) blijft na afloop van het contract eigendom van de HYR, tenzij anders afgesproken.

* Reclamebord van 290x70 cm. Full color bedrukking

In 2019 zal het HYR Café compleet 
gerenoveerd worden en zal ingericht 
worden als dé ideale vergader- 
locatie. Ook is het mogelijk bedrijfs- 
borrels (bijvoorbeeld VrijMiBorrel) of 
seminars bij ons te organiseren.

Uiteraard staan wij open voor ande-
re ideeën, dus wanneer je op zoek 
bent naar een mooie locatie met  
ruime parkeergelegenheid, mail ons 
om je wensen te bespreken.

Sponsormogelijkheden
Wat kunnen wij voor je betekenen?

We helpen je graag aan meer 
naamsbekendheid bij onze leden én 
bezoekers. Met onze sponsorpak-
ketten kun je je bedrijfsnaam  
verbinden aan de leukste paarden-
sportvereniging uit de regio. 
Jaarlijks organiseren wij een  
sponsorevenement waar je  
andere bedrijven uit de regio kunt 
ontmoeten.

Interesse gewekt?
Neem gerust contact met ons op via sponsor@hyr.nl om de mogelijkheden te 
bespreken.


