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vereniging Logistiek management 

Het vertrekpunt voor logistiek en supply chain professionals die willen excelleren in het vakgebied. 

Vereniging Logistiek Management (vLm) is met ongeveer 1.500 leden een actieve vereniging voor logistiek 

en supply chain professionals. vLm is ervan overtuigd dat de kwaliteit van die professionals van 

doorslaggevend belang is voor het succes van de organisaties waar ze actief zijn en bijdraagt aan de 

concurrentiekracht van Nederland.  

vLm prikkelt en ondersteunt de Logistiek & Supply Chain professional in iedere stap van zijn/haar carrière 

en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het succes van organisaties. 

 

vLm is een onderscheidende, richtinggevende vereniging voor en door Logistiek & Supply Chain 

Professionals. Door het bieden van kennis, een verrijkend netwerk, kwalificaties en prijzen stelt vLm  

leden in staat te excelleren binnen het vakgebied. 

 

vLm Lidmaatschap 

Human Capital programma's 

Leden van vLm worden uitgedaagd om met elkaar kennis over logistieke thema’s te delen en bruikbare 

ervaringen uit te wisselen. Daarom heeft vLm met haar partners de vLm Logistieke (thema)Tafels en het 

Mentor/Mentee programma ontwikkeld. Daarnaast biedt vLm het coaching-programma Topcoaches voor 

Toptalent aan waarbinnen logistieke toptalenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Programma Topcoaches voor Toptalent (TvT) 

Een bedrijf mag bij deelname aan het  TvT-Programma studenten van een hoog niveau verwachten. Dit 

kan vLm garanderen, omdat de studenten een uitgebreid selectietraject ingaan voordat zij aan het 

TvT-programma mogen deelnemen. De kwaliteit van de student zorgt er voor dat de investering zich 

snel terugverdient in kwalitatief inhoudelijke sterke adviezen. 

De selectie bestaat uit verschillende onderdelen, een introductiedag, een kennismakings- cq 

sollicitatiegesprek en aansluitend een test. Op basis van deze onderdelen wordt bepaald of de student 

wordt toegelaten tot het traject. Hieruit vloeien goede en te ontwikkelen competenties waar de 

student en begeleiders mee aan de slag kunnen. Als alle kandidaten bekend zijn, worden studenten en 

coaches door vLm gematched. Aan de hand van deze match vindt er nog een kennismakingsgesprek 

plaats tussen de student en het stagebedrijf. Wanneer alle ingrediënten matchen, staat niets een 

succesvolle samenwerking nog in de weg. 

 

Netwerken 

Leden en partners van vLm krijgen gratis toegang tot het jaarlijkse Logistiek Management Congres, 

netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken van de Communities en andere door vLm georganiseerde 

events. Tegen een gereduceerd tarief kunnen leden ook deelnemen aan door onze partners en relaties 

georganiseerde activiteiten. 

 

 



 

 

 

Kennisplatform 

vLm leden en partners kunnen zich verder ontwikkelen door met en voor elkaar kennis over nieuwe 

logistieke thema’s te ontwikkelen en bruikbare ervaringen uit te wisselen. Leden ontvangen twee 

logistieke vakbladen: Logistiek, het magazine voor logistiek Nederland (maandelijks digitaal) én 

evofenedex Logisticx (10 keer per jaar thuis). Ook krijgen alle leden en partners iedere twee weken een 

digitale nieuwsbrief met daarin nieuws over alle activiteiten en ontwikkelingen bij vLm en hun partners. 

Communities 

Een vLm Community is een groep leden die een gemeenschappelijke interesse heeft en die binnen en/of 

buiten de vereniging met anderen wil delen. Het initiatief voor een Community ligt in de meeste gevallen 

bij de leden zelf. Een groep actieve leden met gemeenschappelijke interesse mag zich een vLm 

Community noemen op het moment dat zij zich conformeren aan de vLm Community richtlijnen. vLm 

kent geografische-, thema- en doelgroep gerichte Communities. 

Tweemaal per jaar vindt een Community beraad plaats. Vertegenwoordigers van alle vLm Communities 

komen dan bij elkaar om de plannen te bespreken en vast te stellen op welke manier kruisbestuiving kan 

plaatsvinden. Ook landelijke vLm activiteiten worden in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers 

van) vLm Communities georganiseerd. Iedere vLm Community levert een bijdrage aan de vereniging en 

haar leden. Denk hierbij aan een seminar, een bedrijfsbezoek of een workshop. 

 

Prijzen 

vLm reikt een aantal logistieke prijzen uit aan 

personen en/of bedrijven die zich bijzonder 

verdienstelijk maken binnen het logistiek 

vakgebied. Een aantal van deze prijzen worden door 

vLm zelf uitgereikt en bij anderen is vLm zijdelings 

betrokken. Hieronder vind je een overzicht van de 

betreffende logistieke prijzen en awards. 

Nederlandse Logistiek Prijs 

vLm beloont elk jaar een logistiek bedrijf dat een uitzonderlijke prestatie in het vakgebied logistiek heeft 

neergezet. De winnaar krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat aantoonbaar succesvol is 

uitgevoerd. vLm wil met deze award de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland 

stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron zijn en een voorbeeldfunctie voor 

andere bedrijven vervullen.  

De Nederlandse Logistiek Prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het exclusieve vLm Gala van de Logistiek. 

Ook de winnaars van voorgaande jaren zijn te gast op dit highclass galadiner evenals een selecte groep 

nieuwe ondernemingen. Prominente gasten reiken de prijs uit en een dinerspeaker breekt een lans voor 

het maatschappelijk belang van beter logistiek management. 

  



 

 

Jo van Nunen Prijs 

De ‘Jo van Nunen Prijs’ is een prijs voor het promotieonderzoek dat de brug weet te slaan tussen theorie 

en praktijk. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Jo van Nunen (1945-2010).  

Hij was hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, expert op het gebied van logistiek, 

Supply Chain Management en Operations Research en oud-voorzitter van vLm. De Jo van Nunen Prijs 

wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het vLm Gala van de Logistiek. 

 

 

 

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 

Jaarlijks looft vLm een prijs uit aan de schrijver van de beste bachelor- en masterscriptie met als 

hoofdonderwerp ‘logistiek’. vLm en Jong Logistiek Nederland hopen met deze prijs studenten en 

leerinstellingen te stimuleren een topprestatie neer te zetten en zo de kloof tussen theorie en praktijk te 

verkleinen. 

De jury beoordeelt de scripties en kiest van beide categorieën de drie beste scripties uit. De bachelor- en 

masterscripties worden separaat beoordeeld door twee verschillende jury’s. Bij de bachelorscriptie wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar toegevoegde waarde voor de organisatie en oplossing van praktische 

problemen. Bij de masterscripties is een duidelijke bijdrage aan de wetenschap en innovatie van groot 

belang. 

Logistiek Manager van het Jaar 

Een door vLm samengestelde jury selecteert jaarlijks logistiek managers voor de verkiezing van dé 

Logistiek Manager van het Jaar. Met de verkiezing van deze Logistiek Manager van het Jaar wordt 

gestreefd naar een logistiek prijs voor een persoonlijke prestatie en extra aandacht voor het vakgebied 

Logistiek. 

Verkiezing Jong Logistiek Talent van het Jaar 

Tijdens de Logistiek Manager van het Jaar verkiezing vindt ook de verkiezing Jong Logistiek Talent van het 

Jaar plaats. Het Jong Logistiek Talent is een jonge starter in de wereld van logistiek en supply chain die 

succesvol is binnen zijn of haar vakgebied en zich op een uitstekende manier profileert.  

 



 

 

     

vLm Partnerships 

Vereniging Logistiek Management (VLM) is een zeer interessant platform voor organisaties om in te 

participeren, niet alleen voor logistiek dienstverleners maar ook voor verladers. Zo organiseert vLm 

jaarlijks tientallen topevenementen, waaronder een uniek (prijzen)gala van de Logistiek en een 

inspirerend Logistiek Management Congres, waar logistiek en supply chain professionals elkaar treffen. 

Dit zijn veelal (eind)verantwoordelijken voor de operatie(site/plant), logistiek of supply chain van de 

organisaties waar ze actief zijn. 

Kennis en interessante cases worden gedeeld en tegelijkertijd versterken de deelnemers en genodigden 

hun netwerk. Partners van vLm hebben zitting in de programmacommissie en profiteren van de optelsom 

van de vele contacten en kennis onder vooraanstaande verladers en logistiek dienstverleners in 

Nederland. Daarnaast wordt de naamsbekendheid van de organisatie vergroot en de employer brand 

versterkt. 

Partners 

vLm werkt met een aantal langdurige partnerships waarbij het gezamenlijke belang en de inhoud voorop 

staat. Hierbij is sprake van een duidelijke toegevoegde waarde en “Return on Investment”. vLm heeft de 

ambitie om het aantal partners uit te breiden en een aantal doelgroepen en sectoren nog beter te 

bedienen. In 2018-2019 werkt vLm samen met de volgende partners: 

 



 

 

Premium Partnerships 

Premium Partnerships zijn doorlopende samenwerkingen met partners voor alle vLm activiteiten met een 

exclusieve focus op één van de hoofdactiviteiten van vLm. Er worden drie soorten doorlopende Premium 

Partnerships onderscheiden. 

Een Premium Partnership bestaat standaard uit: 

 vLm Mediapakket 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 2 personen (VLM2-lidmaatschap) 

 Toegangskaarten en stand op vLm Logistiek Management Congres 

 Deelname vLm Captainsdinner na afloop van het vLm Logistiek Management Congres 

 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek 

 Toegangskaarten en stand op vLm Human Capital Event 

Aan ieder Premium Partnership wordt, afhankelijk van de wensen en expertise van de partners, een 

exclusief onderdeel toegevoegd. Een exclusief onderdeel kan zijn: 

 Exclusief partner van het vLm Logistiek Management Congres 

 Exclusief Partner van het vLm Gala van de Logistiek 

 Exclusief partner van het vLm Human Capital Event 

 

vLm Mediapakket 

Het vLm Mediapakket is een alles omvattend media- en promotiepakket bestaande uit: 

 Logo met hyperlink op de vLm homepage en in de tweewekelijkse vLm Nieuwsbrief 

 Logo, URL en bedrijfsomschrijving op de Partnerpagina van de vLm website 

 Promotiemateriaal en roll-up banners bij overeengekomen events 

 Mogelijkheid tot 4 x per jaar een Nieuwsitem op te nemen in de vLm Nieuwsbrief 

 Mogelijkheid tot 4 x per jaar een Nieuwsitem te delen via vLm Social Media kanalen *) 

 Mogelijkheid tot 4 keer per jaar blogs en/of persberichten op de vLm website te plaatsen 

*) Statistieken december 2018 

 Linkedin: 1.538 volgers 

 Facebook: 195 volgers  

 

vLm Bedrijfslidmaatschap voor 2 personen (VLM2) 

Een VLM2 lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap voor 2 personen in de organisatie die beiden 

volwaardig gebruik kunnen maken van alle lidmaatschapsvoordelen: gratis congressen, bedrijfsbezoeken, 

community-activiteiten, maar ook maandelijks het vakblad Logistiek, het vakblad evofenedex Logisticx, 

tweewekelijks de vLm Nieuwsflits, een persoonlijk online account in My vLm, permanente educatie 

puntenregistratie in My vLm, etc.  

In 2019 bedraagt een VLM2 lidmaatschap € 583,15 incl. BTW (€ 481,94 excl. btw) per jaar. 

 



 

 

       

 

Premium Partnership - vLm Logistiek Management Congres en Captainsdinner 

Jaarlijks wordt voor leden en niet-leden het Logistiek Management Congres georganiseerd. Het betreft 

een (mid)dag-event met een plenair programma, al dan niet aangevuld met parallelsessies. Het streven is 

alle deelnemers actief te betrekken bij het programma door middel van interactie en laagdrempeligheid. 

Netwerken en kennisdeling zijn de belangrijkste doelstellingen van het congres. Een aansprekende 

Keynote Speaker sluit het congres traditioneel af. 

Het thema voor het Logistiek Management Congres is gebaseerd op het vLm Jaarthema dat doorgaans 

betrekking heeft op actuele logistieke en supply chain ontwikkelingen en de impact op logistiek en supply 

chain profesionals. Afgelopen jaar was het thema bijvoorbeeld: “Technologische innovatie: jij bent aan 

zet!”. 

 

Captainsdinner 

Na afloop van het Logistiek Management Congres vindt het Captainsdinner plaats, een exclusief diner 

voor gasten van vLm en (Premium) Partners van het congres. Gasten (Captains of Industry) kunnen alleen 

op uitnodiging deelnemen.  

vLm werkt voor het Logistiek Management Congres samen met twee Premium Partners. Tempo-Team is 

al enkele jaren Premium Partner van het Logistiek Management Congres, de andere Premium Partner 

positie is vacant. 

Premium Partners met als exclusief onderdeel het Logistiek Management Congres en Captainsdinner 

krijgen de volgende extra onderdelen in hun Partnership: 

 Deel uitmaken van de Programmacommissie van het vLm Logistiek Management Congres en 

actief meedenken over de inhoud en de vorm van het congres. 

 Mogelijkheid een spreker te leveren voor het plenaire programma of een workshop te verzorgen 

in de parallelsessies. 

 5 extra toegangskaarten voor het congres voor relaties/gasten/collega’s en een stand. 

 3 extra dinertafels bij het Captainsdinner na afloop van het congres (totaal 32 dinerplaatsen) 

Een Premium Partnership met daarbij het exclusieve onderdeel vLm Logistiek Management Congres en 

Captainsdinner bedraagt €10.000,- all-in (excl. 21% BTW). 

 



 

 

        

 

Premium Partnership - vLm Gala van de Logistiek 

vLm organiseert jaarlijks de uitreiking van de Jo van Nunen Prijs en de Nederlandse Logistiek Prijs. Een 

avond waarop de winnaars van deze prijzen bekend wordt gemaakt tijdens een diner met de top van 

Logistiek Nederland. Een fantastisch en gewaardeerd evenement. Deelnemers aan het gala (uitsluitend op 

uitnodiging) vormen gezamenlijk de top van de Nederlandse Logistiek en Supply Chain gemeenschap. 

Bekenden van radio en/of TV treden op  als gastheer/-vouw van de avond.  

Winnaars van de Nederlandse Logistiek Prijs van de afgelopen jaren zijn o.a.: Coolblue, Damen Shipyard, 

Auping, DocData, Nike, ASML, Connekt, Sabic, ID&T en ORTEC. 

vLm werkt voor het Gala van de Logistiek samen met één Premium Partner en een aantal tafelsponsoren. 

De Premium Partner positie alsook een aantal tafelsponsorposities zijn vacant. 

De Premium Partner met als exclusief onderdeel het vLm Gala van de Logistiek krijgt de volgende extra 

onderdelen in het Partnership: 

 Deel uitmaken van de Programmacommissie van het vLm Gala van de Logistiek en actief 

meedenken over inhoud en locatie van het Gala. 

 Mogelijkheid een keynote speaker te leveren voor het Gala. 

 2 extra dinertafels bij het Gala (totaal 24 dinerplaatsen, zijnde 3 tafels) 

Een Premium Partnership met daarbij het exclusieve onderdeel vLm Gala van de Logistiek bedraagt 

€8.500,- all-in (excl. 21% BTW). 

 

Premium Partnership - vLm Human Capital Event  

samen met vLm nader te ontwikkelen voor 2019 

Vanaf 2019 organiseert vLm een jaarlijks terugkerend Human Capital Event. Tijdens dit event zullen 

verschillende workshops gegeven worden directe gerelateerd aan de vLm Human Capital projecten zoals 

Topcoaches voor Toptalent (TvT), Mentor-Mentee Programma en Logistieke Tafels, maar ook de 

resultaten van de vLm Salaris- en Loopbaansurvey zullen hier behandeld worden naast andere relevante 

arbeidsmarkt- en ontwikkelingsvraagstukken. Thema’s als Sociale Innovatie, Young Talent, Coaching, 

Employer Branding, Leven-Lang-Leren, etc. staan op deze (mid)dag centraal. 

vLm werkt voor het vLm Human Capital Event samen met één Premium Partner en een aantal 

eventsponsoren. De Premium Partner positie alsook een aantal eventsponsorposities zijn vacant. 

  



 

 

De Premium Partner met als exclusief onderdeel het vLm Human Capital Event krijgt de volgende extra 

onderdelen in het Partnership: 

 Deel uitmaken van de Programmacommissie van het vLm het vLm Human Capital Event en actief 

meedenken over inhoud en de vorm van het event. 

 Mogelijkheid een keynote speaker te leveren of een workshop te verzorgen tijdens het vLm 

Human Capital Event. 

 5 extra toegangskaarten voor het event voor relaties/gasten/collega’s en een stand. 

 

Een Premium Partnership met daarbij het exclusieve onderdeel vLm Human Capital Event bedraagt 

€7.000,- all-in (excl. 21% BTW). 

 

 

 

Partnerships Gold en Silver 

Naast de Premium Partnerships kent vLm ook reguliere Partnerships. Deze Partnerships betreffen net als 

de Premium Partnerships een doorlopende samenwerking voor alle vLm activiteiten, maar er is geen 

exclusieve focus op één van de hoofdactiviteiten van vLm.  

vLm onderscheidt twee soorten reguliere Partnerships: Gold en Silver. 

 

Een Partnership Gold bestaat standaard uit: 

 vLm Mediapakket 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 2 personen (VLM2-lidmaatschap) 

 5 toegangskaarten vLm Logistiek Management Congres 

 8 dinerplaatsen (1 dinertafel) bij het vLm Captainsdinner na afloop van het vLm Logistiek 

Management Congres 

 4 dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek 

 

Het Partnership Gold bedraagt €4.250,- all-in (excl. 21% BTW) 

 



 

 

Een Partnership Silver bestaat standaard uit: 

 vLm Mediapakket 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 2 personen (VLM2-lidmaatschap) 

 2 toegangskaarten vLm Logistiek Management Congres 

 2 dinerplaatsen bij vLm Captainsdinner na afloop van het vLm Logistiek Management Congres  

 2 dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek 

 

Het Partnership Silver bedraagt €2.500,- all-in (excl. 21% BTW) 

 

Modulaire sponsormogelijkheden 
 

Tenslotte biedt vLm modulair sponsormogelijkheden aan. Geschikt voor partijen die eenmalig 

laagdrempelig een specifieke activiteit willen sponsoren of voor (Premium) Partners die hun vLm 

Partnership modulair willen uitbreiden.  

 

Sponsoring vLm Logistiek Management Congres: 

 vLm Mediapakket bestaande uit logo, URL en bedrijfsomschrijving op de vLm website en in de 

tweewekelijkse vLm Nieuwsbrief 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 1 persoon (VLM1-lidmaatschap) 

 5 toegangskaarten vLm Logistiek Management Congres 

 Mogelijkheid een spreker te leveren voor het plenaire programma of een workshop te verzorgen 

in de parallelsessies. 

Dit modulaire sponsorpakket bedraagt €2.250,- (excl. 21% BTW). 

 

Sponsoring vLm Captainsdinner: 

 vLm Mediapakket bestaande uit logo, URL en bedrijfsomschrijving op de vLm website en in de 

tweewekelijkse vLm Nieuwsbrief 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 1 personen (VLM1-lidmaatschap) 

 4 dinerplaatsen bij vLm Captainsdinner na afloop van het Logistiek Management Congres 

 

Dit modulaire sponsorpakket bedraagt €1.500,- (excl. 21% BTW). 

 

Sponsoring vLm Gala van de Logistiek: 

 vLm Mediapakket bestaande uit logo, URL en bedrijfsomschrijving op de vLm website en in de 

tweewekelijkse vLm Nieuwsbrief 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 1 personen (VLM1-lidmaatschap) 

 8 dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek 

Dit modulaire sponsorpakket bedraagt €2.500,- (excl. 21% BTW). 

 

  



 

 

 

Sponsoring vLm Human Capital Event: 

 vLm Mediapakket bestaande uit logo, URL en bedrijfsomschrijving op de vLm website en in de 

tweewekelijkse vLm Nieuwsbrief 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 1 personen (VLM1-lidmaatschap) 

 2 toegangskaarten tot het vLm Human Capital Event 

 Mogelijkheid een spreker te leveren voor het plenaire programma of een workshop te verzorgen 

in de parallelsessies. 

 

Dit modulaire sponsorpakket bedraagt €2.250,- (excl. 21% BTW). 

 

 

Deelname als Topcoachbedrijf aan vLm Topcoaches voor Toptalent programma: 

 Deelname als Topcoachbedrijf aan het TvT-programma 

 vLm Bedrijfslidmaatschap voor 1 personen (VLM1-lidmaatschap) 

 2 toegangskaarten tot het vLm Human Capital Event 

 2 toegangskaarten vLm Logistiek Management Congres 

 

Dit modulaire sponsorpakket bedraagt €2.750,- (excl. 21% BTW). 

 

 

Partnership overeenkomsten 

Premium Partnership overeenkomsten worden in principe aangegaan voor 2 jaar. Ieder jaar zal de 

samenwerking op basis van het Partnership gezamenlijk worden geëvalueerd en waar nodig worden 

bijgesteld. Na afloop van de overeenkomst zal met elkaar worden vastgesteld of de samenwerking 

wederom voor twee jaar wordt voortgezet dan wel wordt beëindigd. 

Partnerships Gold en Silver worden op jaarbasis aangegaan. Voor de afloop van de overeenkomst zal met 

elkaar worden vastgesteld of de samenwerking wederom voor één jaar wordt voortgezet dan wel wordt 

beëindigd. 

Modulaire sponsorovereenkomsten worden per activiteit aangegaan. Na afloop van de activiteit zal met 

elkaar worden vastgesteld of de samenwerking voor die activiteit wederom voor één jaar wordt 

voortgezet dan wel wordt beëindigd. 

  



 

 

Waarde vLm Partnerships 

Premium Partnership met exclusief onderdeel vLm Logistiek Management Congres à € 10.000,-. 

1 Mediapakket € 1.500,00 

10 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 1.000,00 

1 Spreker/workshop op Logistiek Management Congres € 1.500,00 

32 Dinerplaatsen bij Captainsdinner € 4.800,00 

1  Deelname aan congres met stand € 750,00 

5 Toegangskaarten Human Capital Event € 500,00 

8 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 2.000,00 

1 VLM2 bedrijfslidmaatschap € 500,00 
 

Totale waarde € 12.550,00 

 

Premium Partnership met exclusief onderdeel vLm Gala van de Logistiek à €8.500,-. 

1 Mediapakket € 1.500,00 

5 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 500,00 

8 Dinerplaatsen bij Captainsdinner € 1.200,00 

5 Toegangskaarten Human Capital Event € 500,00 

24 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 6.000,00 

1 Key-note speaker bij vLm Gala van de Logistiek € 750,00 

1 VLM2 bedrijfslidmaatschap € 500,00 

  Totale waarde € 10.950,00 

 

Premium Partnership met exclusief onderdeel vLm Human Capital Event à € 7.000,-. 

1 Mediapakket € 1.500,00 

5 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 500,00 

8 Dinerplaatsen bij Captainsdinner € 1.200,00 

10 Toegangskaarten Human Capital Event € 1.000,00 

1 Spreker/workshop bij vLm Human Capital Event € 1.500,00 

8 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 2.000,00 

1 VLM2 bedrijfslidmaatschap € 500,00 

  Totale waarde € 8.200,00 



 

 

 

Partnership Gold à € 4.250,-. 

1 Mediapakket € 1.500,00 

5 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 500,00 

8 Dinerplaatsen bij Captainsdinner € 1.200,00 

5 Toegangskaarten Human Capital Event € 500,00 

4 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 1.000,00 

1 VLM2 bedrijfslidmaatschap € 500,00 
 

Totale waarde € 5.200,00 

 

Partnership Silver à € 2.500,-. 

1 Mediapakket € 1.500,00 

2 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 200,00 

2 Dinerplaatsen bij Captainsdinner € 300,00 

2 Toegangskaarten Human Capital Event € 200,00 

2 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 500,00 

1 VLM2 bedrijfslidmaatschap € 500,00 
 

Totale waarde € 3.200,00 

 

 

 

        

 

  



 

 

Waarde vLm Sponsorships 

Sponsorship vLm Logistiek Management Congres à € 2.250,-. 

 

 

 

Sponsorship vLm Captainsdinner à € 1.500,-. 

 

 

 

 

 

 

Sponsorship vLm Gala van de Logistiek à € 2.500,-. 

  

 

 

 

 

Sponsorship vLm Human Capital Event à € 2.250,-. 

1 Beperkt mediapakket € 750,00 

2 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 200,00 

1 Spreker/workshop op Logistiek Management Congres € 1.500,00 

1 VLM1 bedrijfslidmaatschap € 350,00 
 

Totale waarde € 2.800,00 

1 Beperkt mediapakket € 750,00 

2 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 200,00 

4 Dinerplaatsen bij vLm Captainsdinner € 600,00 

1 VLM1 bedrijfslidmaatschap € 350,00 
 

Totale waarde 1.900,00 

1 Beperkt mediapakket € 750,00 

8 Dinerplaatsen bij vLm Gala van de Logistiek € 2.000,00 

1 VLM1 bedrijfslidmaatschap € 350,00 
 

Totale waarde € 3.100,00 

1 Beperkt mediapakket € 750,00 

2 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 200,00 

1 Spreker/workshop op Logistiek Management Congres € 1.500,00 

1 VLM1 bedrijfslidmaatschap € 350,00 
 

Totale waarde € 2.800,00 



 

 

 

 

Sponsorship vLm Topcoaches voor Toptalent à € 2.750,-. 

 

 

 

Interesse? 

Geïnteresseerd om mee te doen? Voor 2019-2020 zijn nog opties open. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelyn Mynott, directeur (06-52482109) of natuurlijk 

met uw contactpersoon bij vLm. Mailen kan ook naar info@vlm.nl t.a.v. Evelyn Mynott, directeur. 

Graag tot ziens bij vLm! 

 

Contact vLm 

vLm bedrijfsbureau 

tel: 079 3300250 

e-mail: info@vlm.nl 

www.vlm.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deelname Topcoaches voor Toptalent Programma € 2.600,00 

2 Toegangskaarten Logistiek Management Congres € 200,00 

2 Toegangskaarten Human Capital Event € 200,00 

1 VLM1 bedrijfslidmaatschap € 350,00 
 

Totale waarde € 3.350,00 

mailto:info@vlm.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vLm bedrijfsbureau 

tel: 079 3300250 

e-mail: info@vlm.nl 

www.vlm.nl 

 


