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VOORWOORD   

 

De Jonge Balie Breda-Middelburg, opgericht in 1972, richt zich op advocaten die 

werkzaam zijn in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Door het 

organiseren van tal van activiteiten zet de vereniging zich in voor de goede 

uitoefening van het beroep van advocaat. Dit gebeurt enerzijds door het 

faciliteren van een gedeelte van de beroepsopleiding voor jonge advocaten. 

Daarnaast worden vele sociale activiteiten georganiseerd om de banden tussen 

advocaten te verstevigen.    

 

Zo’n 550 advocaten zijn lid van de Jonge Balie Breda-Middelburg. Dit betekent 

dat de vereniging ook veel leden na afloop van de advocaat-stageperiode 

behoudt. De vereniging is daarmee een levendige Jonge Balie, waarbij zowel de 

jonge als meer ervaren advocaten worden betrokken. Ook onderhoudt de 

vereniging goede contacten met andere Balies binnen zowel Nederland als 

België. Dit verenigingsjaar wordt daarnaast in het bijzonder het 45-jarig bestaan 

groots gevierd.  

 

Een sponsorschap van de Jonge Balie Breda-Middelburg is dan ook een 

uitgelezen mogelijkheid om de naamsbekendheid van uw onderneming onder 

advocaten te vergroten. In deze brochure worden verschillende 

sponsormogelijkheden toegelicht. Sponsoring op maat is uiteraard eveneens 

bespreekbaar. Het bestuur gaat dan graag in gesprek over de samenwerking en 

sponsormogelijkheden.  

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u de mogelijkheden nader toegelicht krijgen in een 

persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met de vicevoorzitter van het bestuur, 

Paulus Botman, via p.botman@linssen-advocaten.nl of 013 – 542 04 00.   

 

  www.jongebaliebredamiddelburg.nl 

 www.facebook.com/jongebaliebredamiddelburg  
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HOOFDSPONSOR  
HET HOOFDSPONSORSCHAP WORDT DIT VERENIGINGSJAAR INGEVULD DOOR ESJ    

 

Met het hoofsponsorpakket zal er geen advocaat binnen het arrondissement 

Zeeland-West-Brabant zijn die de naam van uw onderneming niet kent. Het 

pakket houdt onder andere het volgende in:  

 Plaatsing logo en link op de website en sociale media van de vereniging 

 (Actuele) invulling eigen katern in de digitale nieuwsbrief van de 

vereniging 

 Advertenties (3x per jaar hele pagina) & video (1x) Petitum 

 Gouden sponsorpakket Zuidelijke Pleitwedstrijden 

 Gouden sponsorpakket Jonge Baliereis 

 Gouden sponsorpakket Lustrum 

 Uitnodiging voor alle door de vereniging georganiseerde evenementen  

 Verzorgen één haardgesprek* (lezing voor leden)  

 Koppeling naam aan evenementen, zoals Golftoernooi en Quiz 

Het hoofdsponsorschap kan in overleg met het bestuur nader worden 

ingevuld. 

* Een haardgesprek is een onderdeel van de beroepsopleiding en dient juridisch inhoudelijk te zijn. De 

invulling van het haardgesprek zal zodoende met het bestuur worden afgestemd.  

 

 

 

http://www.esj.nl
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SUBSPONSOR  
€ 2.000,-  

 

Met het subsponsorpakket wordt uw onderneming betrokken bij de drie grootste 

activiteiten van de Jonge Balie Breda-Middelburg en wordt uw advertentie 

geplaatst in het digitale magazine het Petitum. Het subsponsorpakket betreft een 

package deal, aangezien hiermee circa 25% korting wordt gegeven op de totale 

waardesom. Dit pakket omvat het volgende:  

 Plaatsing logo en link op de website van de vereniging 

 Sponsor van de maand (1x) 

 Gouden sponsorpakket Zuidelijke Pleitwedstrijden 

 Gouden sponsorpakket Jonge Baliereis 

 Gouden sponsorpakket Lustrum 

 Advertenties Petitum (3x per jaar hele pagina) 

SPONSOR VAN DE MAAND  

€ 150,-   

 

De sponsor van de maand wordt één maand lang vermeld in de digitale 

nieuwsbrief van de Jonge Balie Breda-Middelburg. In deze nieuwsbrief, die 

periodiek aan alle leden wordt verzonden, wordt daarvoor een apart katern 

opgenomen. Dit katern kan door de sponsor zelf worden ingevuld, bijvoorbeeld 

met een vacature of beschrijving van de dienstverlening.  

 

PETITUM  
€ 150,- (HELE PAGINA) / € 75,- (HALVE PAGINA)   

 

Het Petitum is het digitale magazine van de Jonge Balie Breda-Middelburg. Drie 

tot vier keer per verenigingsjaar wordt dit magazine uitgebracht en verspreid 

onder alle leden. Alle edities kunnen ook na verspreiding nog worden 

geraadpleegd via de website van de vereniging. Het Petitum bevat niet alleen 

verschillende columns en foto’s, maar ook filmpjes, cartoons en vanzelfsprekend 

advertenties. Zie: http://www.jongebaliebredamiddelburg.nl/32619/Petitum   

 

http://www.jongebaliebredamiddelburg.nl/32619/Petitum
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ZUIDELIJKE PLEITWEDSTRIJDEN  
€ 750,- / € 500,- / € 250,- / € 100,-   

 

De Zuidelijke Pleitwedstrijden (ZPW) zijn hét jaarlijkse evenement voor leden en 

gasten van de Jonge Balie Breda-Middelburg. In de Lutherse Kerk te Breda 

nemen Nederlandse en Vlaamse advocaten het tegen elkaar op in een civiele 

pleitwedstrijd. De circa 250 gasten uit zowel België als Nederland wordt 

daaromheen een vol dag- en avondprogramma aangeboden met een brunch, 

borrel, diner en feest in het centrum van Breda.    

 

Sponsorpakketten ZPW:    

 Goud     € 750,-  

Advertentie (hele pagina) in het programmaboekje, koppeling naam aan brunch, 

borrel, diner of feest o.b.v. beschikbaarheid, plaatsing banner tijdens de dag 

en/of verstrekking gadget, toegang twee personen tot pleitwedstrijden, diner en 

feest 

 Zilver     € 500,- 

Advertentie (hele pagina) in het programmaboekje, toegang twee personen tot 

pleitwedstrijden, diner en feest 

 Brons     € 250,- 

Advertentie (halve pagina) in het programmaboekje 

 Friend     € 100,- 

Vermelding als friend met logo in het programmaboekje 
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JONGE BALIEREIS  
€ 1.000,- / € 750,- / € 500,- / € 250,-  / € 100,-  

 

Ieder jaar wordt vanuit de Jonge Balie 

Breda-Middelburg rondom mei een reis 

georganiseerd naar een buitenlandse 

bestemming. Zo’n veertig advocaten maken 

tijdens deze vierdaagse reis nader kennis 

met (de juridische wereld in) andere landen. 

In de afgelopen jaren zijn er al vele steden 

bezocht, waaronder Lissabon, Hamburg en 

Praag.    

 

Sponsorpakketten Jonge Baliereis:   

 Diamant    € 1.000,- 

Koppeling naam aan reis (“X Jonge 

Baliereis”) & Gouden sponsorpakket. 

Exclusief, dus slechts 1x beschikbaar! 

 Goud     € 750,- 

Advertentie (hele pagina) in het 

programmaboekje & koppeling naam aan 

activiteit op reis (o.b.v. beschikbaarheid) 

 Zilver    € 500,- 

Advertentie (hele pagina) in het 

programmaboekje  

 Brons    € 250,- 

Advertentie (halve pagina) in het 

programmaboekje 

 Friend     € 100,- 

Vermelding als friend met logo in het 

programmaboekje 
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LUSTRUM (45-JARIG BESTAAN)  
€ 750,- / € 500,- / € 250,- / € 100,-  

 

Dit verenigingsjaar viert de Jonge Balie Breda-Middelburg 

haar 45-jarig bestaan. Dit wordt uiteraard groots gevierd. 

De maanden april tot en met september 2017 worden 

omgedoopt tot ‘lustrummaanden’, waarin verschillende 

lustrumactiviteiten worden georganiseerd. Hierbij wordt 

gedacht aan een congres (Tilburg), een biercantus 

(Breda), een buitendag (Zeeland) en een gala (Breda). In 

dat kader worden onderstaande pakketten aangeboden.  

Sponsorpakketten Lustrum*:    

 Goud     € 750,-  

Sponsoring van alle lustrumactiviteiten, oftewel exposure bij alle 

lustrumactiviteiten (o.a. congres en gala) & koppeling naam aan lustrumactiviteit 

naar keuze (o.b.v. beschikbaarheid) & reservering één eigen tafel bij biercantus       

 Zilver     € 500,- 

Sponsoring van alle lustrumactiviteiten, oftewel exposure bij alle 

lustrumactiviteiten (o.a. congres en gala) 

 Brons     € 250,- 

Sponsoring van één lustrumactiviteit naar keuze in overleg met 

bestuur/commissie 

 Friend     € 100,- 

Vermelding als friend met logo in het programmaboekje congres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alle genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud daar de 

Lustrumcommissie bij het uitgeven van deze brochure nog 

bezig is met de exacte invulling van het programma.  
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CONTACT 

Indien u gebruik wenst te maken van één van de in deze brochure genoemde 

sponsormogelijkheden, kunt u daarvoor contact opnemen met de vicevoorzitter 

van het bestuur, Paulus Botman, via p.botman@linssen-advocaten.nl of 013 – 

542 04 00. Ook voor overleg over een sponsoring op maat is het bestuur via de 

vicevoorzitter bereikbaar.   

Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van onderstaand antwoordformulier. 

Op dit formulier kunt u aankruisen voor welke sponsormogelijkheid dan wel 

sponsormogelijkheden uw onderneming opteert. Dit formulier kunt u vervolgens, 

voorzien van de gevraagde gegevens en handtekening per e-mail toezenden aan 

de vicevoorzitter. Na ontvangst zal u een bevestiging alsmede de onderliggende 

factuur worden toegezonden.    

 

  ANTWOORDFORMULIER SPONSORING

 

JA, MIJN ONDERNEMING WENST GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLGENDE 

SPONSORMOGELIJKHEDEN (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS): 

ALGEMEEN: □ Subsponsor (€ 2.000,-) □ Sponsor van de maand (€ 150,-) 

 

PETITUM:  □ hele pagina (€ 150,-)    □ halve pagina (€ 75,-)     

 

ZPW:   □ Goud (€ 750,-)  □ Zilver (€ 500,-) □ Brons (€ 250,-) □ Friend (€ 100,-) 

 

JB REIS:   □ Diamant (€ 1.000,-)  □ Goud (€ 750,-)  □ Zilver (€ 500,-) □ Brons(€ 250,-)

 □ Friend (€ 100,-)      

LUSTRUM:   □ Goud (€ 750,-)  □ Zilver (€ 500,-) □ Brons (€ 250,-) □ Friend (€ 100,-) 

 

NAAM ONDERNEMING:            

E-MAIL CONTACTPERSOON:           

POSTADRES & PLAATS:           

TELEFOONNUMMER:           

 

HANDTEKENING:           

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren  

per e-mail ( p.botman@linssen-advocaten.nl )  

 




