
  



 

 
SPONSORPAKKETTEN 
  

Diamant Goud Zilver Titanium Messing 

     
Aantal sponsors 2 3 4 5 10 

1 jaar 1 logo op PvIB website en link naar 

eigen website 

X X X X X 

Vermelding op communicatie uitingen 

(mailingen, social media) 

X X X X X 

Vermelding op: goodiebag, 

sponsorposter, plattegrond programma 

X X X X X 

Bijdrage voor goodiebag. Zelf aan te 

leveren. 

X X X X X 

Plaatsen van vlag/banner bij entree 

locatie 

X X X   

Hele advertentie in IBmagazine (fysiek) 2X X 
   

Halve advertentie in IBmagazine (fysiek) 
 

X 2X X 
 

Publicatie op de besloten PvIB LinkedIn 

omgeving 

X X X X 
 

Vermelding van eigen event sponsor op 

PvIB-site 

X X X X 
 

Opname item (logo of advertorial) in PvIB 

nieuwsbrief (digitaal) 

2X X 
   

Opname event op PvIB agenda in 

nieuwsbrief (digitaal) 

X X 
   

Punten voor overige opties (zie keuze 

pagina) 

75 50 30 20 15 

Kosten sponsorpakket €10.000 €7.500 €5.000 €2.500 €1.500 
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PvIB 2022 

PvIB bestaat in 2022 vijftien jaar en dat moet gevierd 
worden!  
Dit jaar zal in z’n geheel in het teken staan van dit jubileum 
met als hoogtepunt het lustrumevent in het najaar van 
2022. 
De opzet van het event is een markt-/festivalachtige 
uitstraling. Naast een mainstage met prominente sprekers, 
zullen diverse kleine vak gerelateerde activiteiten worden 
georganiseerd, waarbij de deelnemers vrij kunnen kiezen 
aan welk onderdeel ze wensen deel te nemen. 
 
Voor dit event hopen we op 400+ deelnemers. Doelgroep 
is vooral eigen leden, maar ieder lid heeft de mogelijkheid 
ook een introducee mee te nemen vanuit het vakgebied. 
Om dit event mogelijk te maken bieden we een aantal 
sponsorpakketten voor bedrijven aan. 
 

Sponsoring  
Het PvIB biedt verschillende mogelijkheden voor sponsors 
en adverteerders. Zo heeft de vereniging voor het lustrum 
een speciaal pakket sponsoring samengesteld. Hieronder 
vindt u een uitwerking van de mogelijkheden.  
Alle genoemde bedragen in dit overzicht zijn exclusief btw. 

Het Platform voor InformatieBeveiliging 
 
Het Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) is hét 

kenniscentrum op het gebied van 

Informatiebeveiliging in Nederland. PvIB is het 

platform waar informatie, kennis en ervaring over 

informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, 

verrijkt en wordt uitgedragen.  

PvIB verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden 

in het vakgebied Informatiebeveiliging. 

 

Wie zijn de leden 

Informatiebeveiliging is een multidisciplinair 
vakgebied, daarom zijn meerdere beroepsgroepen 
binnen PvIB actief zoals onder andere 

• Informatiearchitecten; 

• Juristen; 

• Informatie- en securitymanagers; 

• (Informatie)beveiligingsfunctionarissen; 

• ICT-auditors; 

• Privacy deskundigen; 

• (C)ISO’s. 



  

Keuzepagina invulling van sponsorpunten 

Elk sponsorpakket bevat een aantal punten die besteed kunnen worden aan onderstaande sponsoropties. De 
sponsorpakketten zijn beperkt beschikbaar en zijn aangegeven in de kolom. Bij gelijke inschrijving op sponsoropties 
waarvoor niet voldoende plekken beschikbaar zijn, wordt door de programmacommissie besloten wie de optie 
toegewezen krijgt. 
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ID Omschrijving Aantal Punten 

1 Vernoeming van de hoofdruimte naar sponsor – exclusief –  
Deze wordt omgedoopt met de naam van de sponsor. Inclusief met naamsvermelding van de 
sponsor op de plattegrond het plaatsen van een banner. 

1 25 

2 Vernoeming van een sub ruimte middels het plaatsen van een banner van de sponsor. Hierin wordt 
dan een banner geplaatst van de sponsor. Inclusief vermelding op de plattegrond. 

5 15 

3 Kaart met activiteiten – logo op achterzijde activiteitenkaart 1 10 

4 Naam sponsor verbinden aan main speaker – vermelding en aankondiging van sponsor in alle 
communicatie-uitingen 

2 20 

5 Verbinden naam sponsor aan muziek gedurende het event - vermelding en aankondiging van 
bedrijfsnaam in alle com-municatie-uitingen 

3 10 

6 Verbinden naam van sponsor aan specifieke activiteiten. Vermelding van bedrijfsnaam in 
programmaboekje en bordje met bedrijfsnaam bij desbetreffende activiteit.  
Deze activiteiten worden nog bekend gemaakt. 

6 10 

7 Speeddate met potentiële werknemers 10 10 

8 Eigen activiteit in relatie tot Informatiebeveiliging en het thema van het lustrumevent. 
Programmacommissie besluit of voorgestelde activiteit daadwerkelijk wordt toegelaten. 

2 40 

9 Verbinden naam van sponsor aan Foodtruck(s); Bordje op/bij foodtruck met vermelding van logo 
en eigen op te geven tekst of middels plaatsen banner. 
Optioneel 

- door sponsor zelf regelen (kosten eigen rekening): servetten, bordjes, bestek met logo sponsor 

- medewerkers met schort logo sponsor 

3 25 

10 Cocktailprikkers met eigen logo in bittergarnituur 1 15 

11 Eigen logo op viltje van karikaturist 1 15 

12 Verbinden naam van sponsor aan Barista koffiecorner, Bordje op/bij koffiecorner met vermelding 
van logo en eigen op te geven tekst of middels plaatsen banner 
Optioneel door sponsor zelf te regelen (kosten eigen rekening) de volgende opties 

- Roerstaafjes voor de koffie met logo sponsor 

- Melk en suikerzakjes/staafjes met logo sponsor 

- Take away koffiebekers met logo sponsor 

- Barista met schort logo sponsor 

1 25 

13 Inhoud voor goodiebag bij verlaten van evenement. 5 punten per fysiek item, zoals bijvoorbeeld:  

- Oordopjes met logo sponsor 

- Blocnote met logo sponsor 

- Pennen voor smartphones/ brillen/ laptopschermen/ toetsenborden met logo sponsor 

- Doekjes voor Stylus pen voor smartphones/tablets met logo sponsor 

- Lockpicksetjes met logo sponsor 

30 5 

 

VRAGEN OF MEER INFORMATIE? 

Debbie Reinders, projectleider 

T: 06 20984633 

E: activiteiten@pvib.nl 

 



 

 

Het lustrum event biedt de mogelijkheid aan organisaties om tijdens het lustrumevent als 

sponsor aanwezig te zijn volgens de hieronder aangegeven voorwaarden. Sponsor en PvIB 

worden gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’. 

 

Artikel 1. 

Partijen zijn overeengekomen dat sponsor zich presenteert tijdens het lustrumevent van PvIB 

volgens het afgenomen sponsorpakket. 

 

Artikel 2. 

1. Sponsor stelt aan het lustrumevent het bedrag conform de getekende sponsorovereenkomst 

ter beschikking. 

 

2. PvIB zendt na ontvangst en ondertekening van de sponsorovereenkomst een factuur aan de 

sponsor. Het factuurbedrag zal binnen 30 dagen na factuurdatum aan PvIB worden 

overgemaakt. 

  

3. Recht op sponsoring wordt vergeven op basis van binnenkomst van de inschrijving en een 

rechtmatige betaling binnen 30 dagen. 

 

Artikel 3. 

1. Keuze en mogelijkheden van sponsoring zijn opgenomen in de sponsorovereenkomst die 

wordt afgesloten door beide partijen. De keuze zal worden benoemd in de overeenkomst. 

 

2. Communicatie vindt plaats via Debbie Reinders, de contactpersoon van het lustrumevent van 

PvIB. 

 

Artikel 4. 

1. Namens het lustrumevent van PvIB treedt de mevrouw Debbie Reinders op als 

contactpersoon, bereikbaar via e-mail: activiteiten@pvib.nl. 

 

2. Namens de sponsor treedt de ondertekenaar van de sponsorovereenkomst op als 

contactpersoon. 

 

 
ALGEMENE SPONSORVOORWAARDEN  

mailto:activiteiten@pvib.nl

