Dalerveen, november 2016
Geachte heer, mevrouw,
In het weekend van 15 t/m 18 juni 2017 organiseren de bewoners van Den Hool,
Holsloot, Dalerveen, en Stieltjeskanaal wederom het vijfjaarlijkse School- en
Volksfeest.
Traditiegetrouw zal tijdens die dagen twee maal een optocht met door de bewoners
gemaakte praalwagens plaatsvinden. Verder zullen er feestelijke activiteiten voor
kinderen en volwassenen worden georganiseerd. De vrijdag zal speciaal in het teken
staan van een feestelijk programma voor de kinderen van de basisschool.
Aan al deze activiteiten zijn voor de organisatie ervan de nodige kosten verbonden.
Om deze voor de plaatselijke bevolking belangrijke traditie voort te kunnen zetten,
willen we graag een beroep doen op uw bedrijf om ons hierbij financieel te steunen.
Naast de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie in het programmaboekje,
bestaat er de mogelijkheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen op onze
website (www.schoolfeestdalerveen.nl) en op het op het feestterrein geplaatst
sponsorbord.
De bijlage bij deze brief geeft een overzicht van de mogelijkheden (en tegenprestaties
hiervoor) die wij voor ogen hebben. Maatwerk is natuurlijk, in overleg, altijd mogelijk.
Dit geldt ook voor vormen van sponsoring in natura.
Wij zien uw reactie met grote belangstelling tegemoet. Bij voorbaat onze hartelijke
dank.
Vriendelijke groeten,
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Bijlage:
De volgende sponsorpakketten zijn gedefinieerd voor het School- en Volksfeest van Dalerveen
e.o.:
Inclusief:
Passe-partouts voor zaterdag en zondag programma
Mogelijkheid voor reclamebord op sponsorbord op
feest terrein (vanaf medio nov. 2016 tot juni 2017)1
Advertentie in Programmaboekje (boekje in A4formaat)2
Naamsvermelding in Programmaboekje
Logo op verschillende uitingen (zoals infobrieven e.d.) 2
Logo met link op website (prominent op startpagina) 2
Logo met link op website2
Naamsvermelding op website
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Reclamebord moet worden aangeleverd. Maximale afmetingen: ~60x40 cm. Eventueel kan de
organisatie tegen kostprijs bordjes maken in de vorm van een sticker op ondergrond
(kostenindicatie: ~€45,-)
2
Actueel logo/advertentie aanleveren (liefst per mail: info@schoolfeestdalerveen.nl).
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