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U overweegt om sponsor te worden van de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs. Allereerst 

bedankt voor uw interesse in onze stichting. In dit document leest u meer over het sponsorschap en 

de tegenpresentatie die de stichting u biedt. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vul 

dan het contactformulier in op onze website of neem telefonisch contact op met de heer Maarten 

Stoffels via 06 51 24 28 03. 

Tijdens een ondernemersavond voor het Venlose bedrijfsleven wordt elk jaar de Lodewijk van der 

Grinten Ondernemersprijs uitgereikt. De prijs is een initiatief van de Stichting Lodewijk van der 

Grinten Ondernemersprijs, waarin LLTB, MKB Noord-Limburg, Ondernemend Venlo en de gemeente 

Venlo samenwerken. De gemeente Venlo richt zich in haar economisch beleid onder andere op het 

stimuleren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het Venlose 

bedrijfsleven. De Ondernemersprijs is vernoemd naar Lodewijk van der Grinten, de grondlegger van 

Océ. De naam van de prijs is niet zonder reden gekozen. Lodewijk van der Grinten (1831-1895) was 

een Nederlandse apotheker. Hij was de oprichter van het later tot multinational uitgegroeide Océ, 

het huidige Canon Production Printing. 

De sponsorbijdrage voor de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs is vastgesteld op € 1.500.  

Voor dit bedrag levert de stichting de navolgende tegenprestaties:  

• Exclusieve uitnodiging voor 1 persoon voor de sponsorlunch die wordt gehouden bij de winnaar 

van de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs; 

• Exclusieve uitnodiging voor 4 personen voor de persbijeenkomst waar de genomineerden bekend 

worden gemaakt; 

• Exclusieve uitnodiging voor 2 personen voor het diner voorafgaand aan de uitreiking van de prijs; 

• Uitnodiging voor 8 personen voor de uitreiking van de Lodewijk van der Grinten 

Ondernemersprijs; 

• Exclusieve vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op onze website onder de groep: Sponsors. 

www.lvdgprijs.nl; 

• Exclusieve vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op het projectiescherm tijdens de 

perspresentatie en prijsuitreiking in de Maaspoort onder de groep: Sponsors; 

mailto:secretariaat@lvdgprijs.nl
http://www.lvdgprijs.nl/
https://www.lvdgprijs.nl/sponsoren/sponsor-worden
http://www.lvdgprijs.nl/
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• Exclusieve vermelding van uw bedrijfsnaam en logo onder de groep: Sponsors op de 

entreekaarten ten behoeve van het avondprogramma van de prijsuitreiking; 

• Een korting van 20% op extra entreekaarten voor de uitreiking van de Lodewijk van der Grinten 

Ondernemersprijs.  

U ontvangt voor alle bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging. Bovenstaande wordt 

geformaliseerd in een sponsorovereenkomst.  

In overleg zijn er mogelijkheden voor sponsoring in natura. Dit kan gaan om specifieke producten 

en/of diensten op het gebied van horeca, vormgeving, etc. Wij kijken graag samen met u naar de 

mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met de heer Maarten Stoffels via 06 51 24 28 03.     

Wat hebben wij van u als sponsor nodig? 

• Een EPS en JPG logo van het bedrijf;   

• De naam van de directe contactpersoon binnen de organisatie;  

• E-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, postadres en bezoekadres van de organisatie. 

Bovengenoemde gegevens kunt u sturen naar het Secretariaat Lodewijk van der Grinten 

Ondernemersprijs via secretariaat@lvdgprijs.nl.  
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