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Zevenbergschen Hoek , Januari 2017
Onderwerp: Verzoek tot ondersteuning

Geachte heer/mevrouw,
Op 1,2 en 3 september 2017 organiseert de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek met een aantal
zeer gemotiveerde mensen een evenement voor alle leeftijden.
Dit festijn is ondertussen onlosmakelijk aan Zevenbergschen Hoek verbonden en zal voor de 12de keer op
rij plaats gaan vinden. Wij als stichting gaan er ook dit jaar weer alles aan doen om er weer een succesvol
evenement van te maken.
Om dit evenement te doen slagen zijn we als stichting mede afhankelijk van het goede nabuurschap met de
lokale en regionale ondernemers. Zonder uw steun en financiële bijdrage is het voor ons niet nauwelijks
mogelijk een dergelijk evenement te organiseren en te bekostigen.
Met uw steun kunnen we ook dit jaar weer een evenement aanbieden voor alle leeftijden.
De onderstaande activiteiten staan voor dit jaar gepland:
Vrijdagavond 1 september zal er een Streetparade plaatsvinden gevolgd door een DJ -avond in de feesttent;
Zaterdag 2 september een kinderochtend en na de middag een (50+)middag. Gevolgd door een feestavond
met live optredens in de feesttent;
Zondagochtend 3 september is er een dorpsbrunch en in de middag sluiten we af met een sportieve 7-kamp.
Voor alle duidelijkheid, de tijd die wij hierin investeren is geheel op vrijwillige basis.
Geen van de bestuursleden of vrijwilligers verdient direct of indirect geld aan dit evenement.
Ons doel is om er een laagdrempelig (gratis toegang) evenement van te maken en hierdoor de
saamhorigheid en sociaal maatschappelijke verbondenheid van ons dorp en de omliggend kernen te
stimuleren.
Afgelopen jaar (2016) hebben wij meer dan 1000 bezoekers mogen verwelkomen op ons evenement.
Het streven en de verwachting is dat we er dit jaar wederom in zullen slagen om een grote hoeveel mensen te
mogen ontvangen.
Als tegenprestatie voor uw financiële bijdrage krijgt u de gelegenheid om uw bedrijf te presenteren.
Dit kan door het plaatsen van een digitale boodschap op een groot (LED) scherm en/of het ophangen van
een spandoek of vlag langs het evenemententerrein. De details kunt u hieronder terug vinden.
Tevens zullen de bedrijfsgegevens van de sponsors worden opgenomen op de sponsorpagina van onze
website.
www.carnavalzevenbergschenhoek.nl
Bij voorbaat wil ik u al hartelijk danken voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Johan Deijkers
Voorzitter bestuur
Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek

Als wederdienst kunnen wij u onderstaande dienst(en) aanbieden tijdens het evenement.
Presentatie op
(LED) Scherm
Bedrijfslogo
Foto impressie

Beschikbare tijd
per blok
10 sec.
20 sec.

(LED)
Scherm
€ 50,00
€ 75,00

(LED)Scherm
+ Vlag
€ 100,00
€ 125,00

(LED)Scherm
+ Spandoek
€ 150,00
€ 175,00

Video presentatie

25 sec.

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

Bedrijfslogo:
Foto impressie:
Video presentatie:
Vlag:
Spandoek:

Logo met bedrijfsgegevens
Meerdere foto’s en/of bedrijfslogo met bedrijfsgegevens
Presentatie in AVI of i.o. een ander formaat
(max. ca.150x200cm) met uw bedrijfsgegevens en logo om goed zichtbaar langs de
evenement locatie te hangen. Deze vlag dient uzelf aan te leveren.
(< 150x200cm) met uw bedrijfsgegevens en logo om goed zichtbaar langs de
evenement locatie te hangen. Dit spandoek dient uzelf aan te leveren.

 Groot (LED) scherm.
 Alle presentaties dienen, minimaal 2 weken voor de aanvang van het evenement, door de sponsor zelf te
worden aangeleverd.
 Presentaties (tijdsblokken) op het (LED) scherm worden doorlopend steeds opnieuw getoond.
Ze worden alleen onderbroken voor live videobeelden of info over het Zomercarnaval.
 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 geïnteresseerde
met één ‘klik’ op uw bedrijfslogo automatisch op uw website terecht komen.
Als u ons wilt steunen, zou u dan het onderstaande formulier willen invullen en naar ons dan ondertekend
retourneren? U krijgt dan van ons een bevestiging met factuur voor u administratie retour.
Vul in wat u financiële bijdrage zal zijn en selecteer welke wederdiensten u hiervoor terug wilt zien 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 factuur voor u administratie.
Uw sponsor bijdrage kunt u overmaken op IBAN: NL34 RABO 0121 6066 94
t.n.v. Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek.

Mede door uw sponsorbijdrage maakt u het mogelijk om dit festijn te organiseren en
tot een succes te brengen.
Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk bedanken!
Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek.

Formulier toezegging Sponsoring ‘Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek’
Datum:

Plaats:

Bedrijfsnaam :
Adres:
Postcode:
Plaats:
Website:
E-mail:
Telefoon :
Postbus:
Postcode:
Plaats:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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).
(LED)
(LED)
(LED)
Scherm + Scherm +
Presentatie t.b.v.
Beschikbare tijd per
Scherm
Vlag
Spandoek
(LED) Scherm
blok
*
*
*
Bedrijfslogo
10 sec.
Foto impressie
20 sec.
Video presentatie
25 sec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 TOESTUREN NAAR HET SECRETARIAAT S.V.P.:
Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek
Secretariaat
Zicht4
4765DD Zevenbergschen Hoek
E-mail: infozomer@carnavalzevenbergschenhoek.nl

