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Zevenbergschen Hoek , Februari 2020 

 

Onderwerp: Verzoek tot ondersteuning Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek. 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij van de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek zijn al weer druk bezig om het Zomercarnaval 

voor 2020 te organiseren. We organiseren het Zomercarnaval alweer voor de 15
de

 keer op rij. 

Voor ons als organisatie een jubileum jaar, het derde trimester!! 
 
Dit jaar op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september.  
 
We organiseren dit evenement in eerste instantie voor de bewoners van Zevenbergschen Hoek maar er 

komen inmiddels zeer veel bezoekers van de omliggende kernen naar dit evenement. Het is een evenement 

voor alle leeftijden, jong en oud komen samen en vieren het einde van de zomervakantie. Het is duidelijk dat 

de saamhorigheid tussen de verschillende kernen mede door dit festijn wordt bevordert. 

 

Om ook dit jaar weer een  succesvol en laagdrempelig (gratis toegang) evenement neer te kunnen zetten 

doen we een beroep op de lokale en regionale ondernemers. Veel van u steunen ons al vele jaren en voor 

andere is dit de kans om het Zomercarnaval ook te gaan steunen. 

 

Voor alle helderheid, niemand in het bestuur of van de organisatie verdient zelf geld aan dit evenement. 

Onze inzet is erop gericht om ten behoeve van de bewoners van Zevenbergschen Hoek en de omliggende 

kernen een jaarlijks terugkerend festijn te organiseren voor alle leeftijden. Alle opbrengsten tijdens het 

evenement komen dus geheel ten goede aan het evenement zelf.  

Helaas zijn deze opbrengsten niet voldoende om elk jaar weer het Zomercarnaval te financieren. Wij zijn 

mede afhankelijk van o.a. collectes, een bingoavond, loterijen, gemeentelijke subsidies en van 

sponsorgelden.  

Voor dit laatste doen we een beroep op u en uw onderneming! 

 

In de bijlage hieronder vindt u uitleg over de verschillende tegenprestaties die wij kunnen aanbieden als u 

ons ondersteunt. Heeft u andere ideeën of wensen neem dan gerust contact met ons op. 
 
Wij adviseren u om vooral goed te lezen wanneer uw bedrijf wel of niet in de reclameblokken op het LED-

scherm voorkomt. Al vanaf  €50,- wordt uw bedrijf op het LED-scherm gepresenteerd. Nadere details vindt u 

in de bijlages. 

 

Omdat het een jubileum jaar is zullen we dit jaar ook inzetten voor een goed doel (een sponsorloop), meer 

informatie hieromtrent wordt via andere kanalen verstrekt, daar gaat echter geen sponsorgeld naar toe. 

 

Bij voorbaat wil ik u namens ons allen hartelijk danken voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

 

Marga Kortsmit 

Voorzitter bestuur Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek 



 

 

 

Als wederdienst voor uw sponsorbijdrage kunnen wij u onderstaande aanbieden tijdens het 

evenement. 
 

Presentatie op 

(LED) Scherm 

Beschikbare tijd 

per reclameblok 

(LED) 

Scherm 

(LED)Scherm 

+ Vlag 

(LED)Scherm 

+ Spandoek 

Bedrijfslogo 10 sec. €   50,00   €  100,00   €   150,00  

Foto impressie 20 sec. €   75,00   €  125,00   €   175,00  

Video presentatie 25 sec. €  100,00   €  150,00   €   200,00  
                                        
Bedrijfslogo:            Logo met bedrijfsgegevens.                     

Foto impressie:        Meerdere foto’s en/of bedrijfslogo met bedrijfsgegevens.                    

Video presentatie:    Presentatie in AVI of  i.o. een ander formaat .                          

Vlag: (max. ca.150x200cm) met uw bedrijfsgegevens en logo om goed zichtbaar langs de 

evenement locatie te hangen. Deze vlag dient uzelf aan te leveren. 

Spandoek: (< 150x200cm) met uw bedrijfsgegevens en logo om goed zichtbaar langs de 

evenement locatie te hangen. Dit spandoek dient u zelf aan te leveren. 
 

 Het bedrijfslogo en/of presentaties dienen, minimaal 2 weken voor de aanvang van het evenement, door 

de sponsor zelf te worden aangeleverd. Heeft u ondersteuning nodig dan helpen wij u graag!  

Stuur een e-mail naar infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl en we nemen contact met u op.  

 De bedrijfslogo’s en presentaties (tijdsblokken) zullen op een groot (LED) scherm tijdens de 

reclameblokken steeds opnieuw worden getoond. 

 Naast uw presentatie, vlag of spandoek worden alle sponsoren opgenomen op de sponsorpagina van onze 

website: www.carnavalzevenbergschenhoek.nl .  

Vanuit deze pagina zal een internet link naar uw bedrijfswebsite worden gemaakt. Zodat 

geïnteresseerden met één ‘klik’ op uw bedrijfslogo automatisch op uw website terecht komen. 

 

 

 

 

Als u ons wilt steunen, dan graag het onderstaande formulier invullen, ondertekenen en naar ons retourneren. 

Vul in wat uw financiële bijdrage zal zijn en selecteer welke wederdienst u hiervoor wilt of vul het gedeelte 

in waarin u kort beschrijft hoe u ons in natura zou willen ondersteunen. Na ontvangst krijgt u van ons een 

bevestiging met een factuur voor uw administratie retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnavalzevenbergschenhoek.nl/


 

 

Formulier toezegging Sponsoring ‘Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek’ 
 

Datum:   ..-..-2020    Plaats:                   

Bedrijfsnaam :          

Adres:           

Postcode:          

Plaats:           

Website:          

E-mail:           

Telefoon:                                      

Postbus:          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graag willen wij de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek financieel 

ondersteunen door een bedrag van €                 overmaken te maken op  

IBAN: NL34 RABO 0121 6066 94  

            t.n.v. Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek. 
 

Wij willen dan gebruikmaken van de onderstaande wederdienst(en). 

* plaats ‘X’ in het gewenste vakje(s). 

Presentatie t.b.v. 

(LED) Scherm 

Beschikbare tijd per 

blok 

(LED) 

Scherm 

* 

(LED) 

Scherm + 

Vlag  

* 

(LED) 

Scherm + 

Spandoek 

* 

Bedrijfslogo 10 sec.    

Foto impressie 20 sec.    

Video presentatie 25 sec.    

  

☐ Aankruisen wanneer u een factuur wenst te ontvangen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ook is het mogelijk om de stichting in natura te ondersteunen. 

De wederdienst zal dan in overleg met de stichting worden afgestemd.  

 

Graag willen wij ondersteunen in natura door het onderstaande ter beschikking stellen 

aan de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek. 
              

              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:     Handtekening:        
                      
DIT FORMULIER PER POST OF E-MAIL STUREN NAAR HET SECRETARIAAT VAN: 

Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek 

Secretariaat 

De Wieken 43 

4765 BA  Zevenbergschen Hoek 

E-mail: infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl 

mailto:infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl

