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Sponsoring 
 
In de bijlage vindt u ons sponsorpakket voor ons jubileumjaar 2020. Het is mogelijk om één 
specifiek evenement te sponsoren, maar u kunt er ook voor kiezen om uw bedrijf of als 
particulier het gehele jubileumjaar als partner aan onze vereniging te verbinden, en gedurende 
het hele jaar vermeld te worden in onze reclame-uitingen.                                   
                                            
Onze vereniging blijft trots en met veel energie actief in onze regio en daarbuiten. Wilt u hier 
een bijdrage aan leveren en uw bedrijf verdere bekendheid geven? 
Neem dan contact met ons op!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting evenementen harmonie & drumband St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven 
 
Sjoerd Pernot (06-42560081) en Dominique Savelkoul (06-57546350) 
pr@cecilia-online.nl 
  

mailto:pr@cecilia-online.nl
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Sponsorpakketten Jubileumjaar 2020 
 

Evenementen 
Op 15 maart 1900 werd harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven opgericht. In 2020 bestaat onze 
prachtige vereniging dus officieel 120 jaar! Het jubileumjaar 2020 zal dan ook ingekleurd worden met 
een aantal grote en leuke evenementen.  
 

Themaconcert ‘The Sound of Music’ 
Op 31 januari en 1 februari zal er een filmconcert plaatsvinden in gemeenschapshuis Oos Hoes door 
leden vanuit de gehele vereniging. Zo zullen de kinderen uit onze opleiding samen met het 
harmonieorkest bekende filmmuziek ten gehore brengen. Het thema is genaamd the Sound of Music. 
Dit is een unieke kans voor u als partner om op de Beegse Walk of Fame uw bedrijfslogo te presenteren 
op het sponsordoek. Ook is het mogelijk om uw bedrijfslogo te presenteren op de honderden 
entreekaarten. 
 

Drumband themaconcert ‘St. Patricks Day’ 
Zaterdag 14 maart zal in het teken staan van een groot St. Patrick’s Day concert van onze slagwerkgroep 
en onze jeugdleden die een slagwerkopleiding volgen. Er zal aandacht zijn voor de Ierse cultuur en 
muziek. De entreekaarten bieden een perfecte mogelijk voor het presenteren van uw bedrijfslogo. 
 

Jubileumfeestavond in grote tent 
De grote jubileumfeestavond staat gepland op vrijdag 28 augustus. In een grote tent welke plaats zal 
bieden aan 1000 personen, zal een groot feest gaan losbarsten. De landelijk bekende coverband The 
Corona’s zal de hoofdshow van deze avond kleuren. Natuurlijk zal er de nodige reclame online maar ook 
middels flyers, reclameborden en de lokale nieuwsbladen worden gemaakt. In de tent zal er de hele 
avond aandacht zijn voor de sponsoren die ons tijdens het jubileumjaar hebben gesteund. Natuurlijk is 
er aan deze gift ook een aantal entreekaarten en consumpties verbonden. De verschillende pakketten 
vindt u in Tabel 1 van dit document. 
 

Jubileumconcert Schouwburg 
Ons jubileumjaar zal worden afgesloten met een jubileumconcert op 24 oktober in de Schouwburg te 
Sittard. Tijdens dit muzikale spektakel zullen werken van verschillende stijlen ten gehore gebracht 
worden. Bij dit evenement is het mogelijk om uw bedrijfslogo op de entreekaarten en reclameposters te 
presenteren. 
 
 
Natuurlijk kunnen wij deze evenementen niet organiseren zonder de hulp van voldoende partners. Dit 

document biedt een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot sponsoring. 
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Sponsorpakketten Jubileumjaar 2020 
 

Tabel 1: Jubileumjaar 2020 Partner Tabel 

 Brons Zilver Goud 

Filmconcert 
Logo op sponsordoek Walk of Fame Klein Klein Groot 

Logo in het promofilmpje vanaf januari Naamvermelding Logo Logo 

Logo op reclameposters - √ √ 

 

Drumbandconcert 
Logo op entreekaarten - Klein Groot 

Logo op reclameposters - √ √ 

 

Jubileumfeest 
Banner met logo 1 banner 2 banners 4 banners 

Logo in het promofilmpje  Naamvermelding Logo Logo 

Logo op entreekaarten - Klein Groot 

Vernoeming in lokale nieuwsbladen - √ √ 

Logo op de reclameborden - √ √ 

Aantal consumptiebonnen 6 12 24 

Aantal entreekaarten 2 4 8 

*Mogelijkheid tot het drukken van bedrijfslogo op consumptiebonnen 

 

Jubileumconcert 
Logo in het promofilmpje  Naamvermelding Logo Logo 

Logo op reclameposters - √ √ 

Logo op entreekaarten - Klein Groot 

 

Totale prijs € 250 € 500 € 750 
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Sponsorpakketten Jubileumjaar 2020 
 

Bij alle pakketten is een vermelding op de website en in het verenigingsblad inbegrepen! Naast de 

partner-pakketten is het ook mogelijk om u als vriend aan onze vereniging te verbinden. Daar zijn 2 

mogelijkheden voor: 

 

Club van 120  --  € 120 
Door deel te worden van de club van 120 draagt u op een leuke manier bij aan het 120 jarige jubileum 

van onze vereniging. Als tegenprestatie zal uw naam gepresenteerd worden op onze website en zal uw 

naam vermeld worden, gedurende de dag van het jubileumfeest 

 

Begunstiger  -- vanaf € 25 
Als u op uw eigen manier onze vereniging een warm hart toe wil dragen, kan dit door begunstiger van 

het Cecilia-jubileum te worden. Als tegenprestatie zal uw naam vermeld worden, gedurende de dag van 

het jubileumfeest. 

 

Het is ook mogelijk om individuele evenementen te sponsoren, neem contact met ons op voor het 

bespreken van deze mogelijkheden. Heeft u andere ideeën om op sponsorgebied iets te betekenen voor 

ons jubileumjaar 2020 dan horen wij dat heel graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting evenementen harmonie & drumband St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven 

Sjoerd Pernot (06-42560081) en Dominique Savelkoul (06-57546350) 

 


