
 

 

 
 
 

Sponsorpakketten 2022 
 

Voor 2022 zijn de onderstaande sponsorpakketten samengesteld, waardoor de fanfare in principe 
slechts eenmaal sponsoren benadert voor een bijdrage aan de vereniging.  
 

• A: Sponsor goud         € 275,= 

• B: Sponsor zilver          € 150,= 

• C: Sponsor brons          €   75,= 

• D: Sponsor koper        €   25,= 
 
A: Sponsor goud: 

• 2 gratis entreekaarten voor het Theaterconcert van de percussiegroep op zondag 9 oktober in 
DOK6 EN 2 gratis kaarten voor de filmdocumentaire Aber der Kirche passiert nichts in november 
of december.  

• Logo/Advertentie/Reclame presenteren via beamer tijdens de evenementen (prominent) 

• Vermelding met logo en/of naamsvermelding op de promotionele flyers die de fanfare verspreid 
in 2022. 

• Logo en/of naamsvermelding op de website van de fanfare (inclusief link) 
 
B: Sponsor zilver: 

• 2 gratis entreekaarten voor het Theaterconcert van de percussiegroep op zondag 9 oktober in 
DOK6 OF 2 gratis kaarten voor de filmdocumentaire Aber der Kirche passiert nichts in november 
of december.  

• Logo/Advertentie/Reclame presenteren via beamer tijdens de evenementen 

• Vermelding met logo en/of naamsvermelding op de promotionele flyers die de fanfare verspreid 
in 2022. 

• Logo en/of naamsvermelding op de website van de fanfare (inclusief link) 
 
C: Sponsor brons 

• Logo/Advertentie/Reclame presenteren via beamer tijdens evenementen 

• Naamsvermelding op de website van de fanfare (inclusief link) 
 
D: Sponsor koper 

• Bijdrage aan de vereniging in de vorm van een geldbedrag € 25, = of het leveren van, c.q. lenen 
van, goederen en diensten. 

 
Indien u graag een op maat gemaakt sponsorpakket zou willen dan is dit zeker mogelijk. U kunt 
hierbij denken aan het muzikaal opluisteren van een bijzondere gebeurtenis/opening/open dag o.i.d. 
van uw bedrijf of alleen een specifieke vorm van presentatie van u als sponsor, bijvoorbeeld 
shirtsponsoring jeugdfanfare of aankoop van partituren. Over het bovenstaande kunt u contact 
opnemen met Tjeu Klauwers (tel. 0495 – 651633 of tjeu.klauwers@gmail.com). 
 
Een overzicht van de activiteiten van Fanfare Concordia in 2022 vindt u op onze website: 
https://www.fanfareconcordialeveroy.nl/activiteiten 
 

https://www.fanfareconcordialeveroy.nl/activiteiten

