
Het Dorpshuis Drempt wordt gebruikt voor 
een groot aantal activiteiten georganiseerd 
vanuit verenigingen en andere groepen 
mensen met goede en leuke ideeën. Om ons 
Dorpshuis te onderhouden en de aanwezige 
faciliteiten up to date te houden, kunt u 
Sociaal Aandeelhouder worden van het 
Dorpshuis.

Met u investering ondersteunt u het 
Dorpshuis. Uw rendement ervaart u door u 
naamvermelding bij een tal van activiteiten 
en evenementen die plaatsvinden in ons 
Dorpshuis en vermelding op ons 
sponsorbord.

Dorpshuis Drempt heeft als doel om het gemeenschapsleven in 
Drempt en omgeving te dienen en te bevorderen.

www.facebook.com/dorpshuisdrempt

www.hetdorpshuisdrempt.nl

Ja, ik voel me betrokken bij het Dorpshuis Drempt en wordt een Sociaal Aandeelhouder.

Kruis hieronder aan welk aandeel u wilt:
o Sociaal Partner
o Sociaal Supporter
o Sympathisant

Bedrijsnaam                         :………………………………………………
Naam                                    :………………………………………………
Straat + huisnr.                    :………………………………………………
Postcode + woonplaats       :………………………………………………
Telefoonnummer                 :………………………………………………
E-mailadres                          :………………………………………………

Handtekening                      :…………………………………………………

Lever deze coupon in bij de bar of stuur hem op naar:
Dorpshuis Drempt
Kerkstraat 69
6996 AJ Drempt



                

Sociaal Aandeelhouders zijn bedrijven en particulieren uit Drempt en 
omgeving die zich betrokken voelen bij de doelstelling en activiteiten van 
Dorpshuis Drempt. Een sociaal Aandeelhouder stelt in eerste instantie 
geld beschikbaar om het Dorpshuis te ondersteunen. Maar daarnaast 
kunnen ook vrijwilligersuren, kennis en kunde beschikbaar worden 
gesteld.

Er zijn verschillende soorten Sociaal Aanhouderschappen. Hierbij is        
rekening gehouden met verschillende doelgroepen zoals MKB-onder-
nemingen en Particulieren.

Wat is Sociaal Aandeelhouder?

Sociaal Partner
Sociaal Partner is voor de bedrijven die graag meer uit het Sociaal Aandeelhouderschap 
willen halen. U komt namelijk nadrukkelijk onder de aandacht van de inwoners van 

Drempt en omgeving:

 •Wij organiseren een evenement met uw naam;
 •Uw logo wordt geplaatst op:
   Een sponsorbord;
   Alle posters van activiteiten door ons georganiseerd;
   De activiteitenagenda die 2x per jaar huis-aan-huis wordt              
               verspreidt;
   De website www.hetdorpshuisdrempt.nl
 •Eenmaal per jaar organiseren we een avond voor onze Sociaal 
               aandeelhouders, waarvoor u twee uitnodigingen ontvang, waar wij met u      
               bespreken hoe wij u investering willen gaan besteden. 

                                             Een Sociaal Aandeelhouder investeert 500 euro per jaar in het Dorpshuis*

Sociaal Supporter
Voor het midden- en kleinbedrijf in Drempt en omstreken is Sociaal Supporter       

ontwikkeld. Voor 150 euro laten wij zien dat u het Dorpshuis Drempt ondersteunt:

 •Uw logo wordt geplaatst op:
   Een sponsorbord;
   Een poster per jaar van activiteiten door ons georganiseerd;
   De activiteitenagenda die 2x per jaar huis-aan-huis wordt              
               verspreidt;
   De website www.hetdorpshuisdrempt.
 •Eenmaal per jaar organiseren we een avond voor onze Sociaal 
               aandeelhouders, waarvoor u twee uitnodigingen ontvang, waar wij met u     
               bespreken hoe wij u investering willen gaan besteden. 

                                                   Een Sociaal Supporter  investeert 150 euro per jaar in het Dorpshuis*

Sympathisant
Inwoners van Drempt en omgeving kunnen Sympathisant worden van het Dorpshuis 
Drempt. Door een klein bedrag te investeren, ondersteunt u het Dorpshuis en bieden 
wij u een jaarlijkse borrelavond aan:

 •Uw naam wordt geplaatst op een sponsorbord.
 •Eenmaal per jaar organiseren we een avond voor onze Sociaal 
               aandeelhouders, waarvoor u twee uitnodigingen ontvang, waar wij met u      
               bespreken hoe wij u investering willen gaan besteden. 

                                                           Een Sympathisant investeert 50 euro per jaar in het Dorpshuis*

*Vanwege de kosten voor het maken van een reclamebord is  

  een Sociaal Aandeelhouderschat voor minimaal 2 jaar.


