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Inleiding 

Dit jaar viert de Koninklijke familie Koningsdag in Amersfoort. De regio – en dus ook 

Woudenberg – wordt nauw betrokken bij de organisatie van deze dag. Er is speciaal 

voor Koningsdag een logo en huisstijl ontwikkeld die door iedereen te gebruiken is. 

Ook krijgen ondernemers uit de regio de kans op Koningsdag te sponsoren. In dit 

communicatieplan wordt beschreven hoe wij ondernemers gaan informeren over de 

Koningsdag huisstijl en de mogelijkheden voor sponsoring.  

 

Communicatiedoel 

Woudenbergse ondernemers informeren over het huisstijlpakket van Koningsdag 

Amersfoort en de mogelijkheden voor sponsoring.  

 

Doelgroep 

Woudenbergse ondernemers. 

 

Kernboodschap 

De gemeente Woudenberg is er trots op dat de Koninklijke familie dit jaar 

Koningsdag in Amersfoort viert. De regio – en dus ook Woudenberg – wordt nauw 

betrokken bij de organisatie van deze dag. Het belooft een feest te worden voor en 

door alle inwoners en ondernemers van de regio Amersfoort. Graag brengen wij een 

en ander bij u onder de aandacht. Speciaal voor Koningsdag in Amersfoort is een 

logo en huisstijl ontwikkeld, die door iedereen te gebruiken zijn. Dus ook door u! 

Tompoezen, T-shirts of andere artikelen met het  Koningsdaglogo? Het kan allemaal. 

Hiermee geeft u een gezicht aan Koningsdag in onze regio. De huisstijlkit is te vinden 

op www.koningsdagamersfoort.nl.   

 

Daarnaast biedt de organisatie van Koningsdag in Amersfoort de mogelijkheid aan 

ondernemers uit de regio om te sponsoren. De sponsorpakketten variëren in prijs en 

inhoud, beginnend bij €500,- voor vermelding van uw bedrijfsnaam op onder andere 

de Koningsdag-website, de schermen in de stad Amersfoort en in de weekvideo van 

de burgemeester van Amersfoort. Meer informatie over de sponspor pakketten is te 

vinden op www.koningsdagamersfoort.nl/sponsoren. Wilt u hiervan gebruik maken, 

neem dan contact op Jolanda Aartssen, de bedrijvencontactfunctionaris van de 

 

http://www.koningsdagamersfoort.nl/
http://www.koningsdagamersfoort.nl/sponsoren
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gemeente Woudenberg. Zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de 

gemeente 14033. 

 

Communicatiemiddelen 

- Social media 

- Brief aan DES, BSW, LTO, Rotary, Ronde Tafel en Lions, namens de 

burgemeester, contactpersoon Jolanda Aartssen. 

 

 

 

 

 


