Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers".
Stichting ”de Peeënstekers” organiseert voor het 59ste jaar het openbare carnaval binnen de gemeente Dongen. Dit doen we
samen met ruim 75 carnavalsverenigingen en blaaskapellen. Ieder jaar worden in aanloop naar de carnavalsdagen diverse
evenementen georganiseerd (zie agendaoverzicht op de laatste bladzijde).
Tijdens de carnavalsdagen zijn met name de optochten de grote blikvanger van het openbare carnaval. Op zondag wordt de
grote optocht gehouden. Met ruim 60 creaties is dit één van de grotere optochten in de regio. Op maandagmiddag trekt een
bonte stoet aan kinderen door de straten van Dongen. Onder aanvoering van Jeugdprins Dreke laten zij aan alle Dongenaren
hun creativiteit zien. Op dinsdagavond worden de carnavalsdagen in Dongen afgesloten met een feeërieke Lampkesoptocht.
Duizenden meters lichtslang, gedoofde straatverlichting en naar schatting jaarlijks 15.000 mensen maken van de
Lampkesoptocht een waar spektakel dat regionale en landelijke media trekt.
Naast deze activiteiten organiseert Stichting “de Peeënstekers” ook activiteiten voor jongeren, ouderen en zieken, zoals een
carnavalsmis, een jeugd- en ouderenmiddag en het bezorgen van fruitmanden.
De website van Stichting “de Peeënstekers”, www.peeenstekers.nl wordt in de carnavalsperiode zeer goed bezocht. Het
bezoekersaantal is de laatste jaren toegenomen. Gemiddeld 2000 unieke bezoekers per maand. Vooral de vooraankondigingen
van evenementen en de verslagen (inclusief foto’s en video's) van de evenementen worden veelvuldig bekeken.
U kunt ons ook volgen op:

Het feest van Carnaval leeft in Dongen. Stichting “de Peeënstekers” is van mening dat carnaval een feest van gezelligheid en
verbroedering moet zijn. Ieder moet op zijn of haar manier carnaval kunnen vieren.
Daarom vinden wij het ook van belang dat alle evenementen en activiteiten openbaar of voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Dit betekent dat wij, samen met onze ondersteunende verenigingen en kapellen, veel werkzaamheden zelf uitvoeren.
Stichting “de Peeënstekers“ kan niet zonder de nodige financiële ondersteuning. De organisatie van het openbare Carnaval
kunnen wij niet realiseren zonder de steun van sponsors en donateurs.
Met dit sponsorplan willen we u als (potentiële) sponsor inzicht geven in de mogelijkheden voor sponsoring. Daarvoor hebben
wij verschillende pakketten samengesteld. Deze pakketten zijn vernoemd naar de onderscheidingen die binnen het Dongens
carnaval worden uitgereikt.
Op de volgende pagina’s worden deze pakketten toegelicht. Op de voorlaatste pagina vindt u een overzicht waarin de
verschillende pakketten naast elkaar staan. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
Graag maken wij een afspraak met u om de mogelijkheden persoonlijk toe te lichten.
Stichting “de Peeënstekers”
Victor Haagh
 0162-851728
info@peeenstekers.nl
www.peeenstekers.nl



Naamsvermelding op www.peeenstekers.nl.



Naamsvermelding tijdens alle voorevenementen in digitale presentaties



Naamsvermelding op sponsorwagen van Stichting “de Peeënstekers” in de grote optocht en Lampkesoptocht.



Naamsvermelding in de carnavalskrant ‘”t Peeke”



Advertentie in de carnavalskrant ‘t Peeke ter grootte van 2 eenheden (t.w.v. € 48,-- )



2 sets met vrijkaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 65,--)



Uitnodiging en gereserveerde zitplaatsen voor de Sauwelavond (vrijdag). Samen met alle andere aanwezige sponsors en
het college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen. In de pauze is er voor u een hapje en een
drankje.



Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenemanten, op
de sponsorwagen van Stichting “de Peeënstekers” tijdens de optochten en in onze carnavalskrant “‘t Peeke”.



Advertentie in de carnavalskrant ‘t Peeke ter grootte van 4 eenheden (t.w.v. € 96,--).



4 sets met vrijkaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 130,--).



Uitnodiging en gereserveerde zitplaatsen voor de Sauwelavond (vrijdag). Samen met alle andere aanwezige sponsors en
het college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen. In de pauze is er voor u een hapje en een
drankje.



Naam verbinding van uw bedrijf of organisatie aan een evenement van Stichting “de Peeënstekers” als deelsponsor
(maximaal 2 sponsors). U krijgt daarbij de mogelijkheid om een spandoek of reclamebord van uw bedrijf of organisatie
tijdens het evenement op te hangen.



Korting van 25% op deelname met een sponsorwagen aan de grote optocht.



Mogelijkheid tot het verspreiden van flyers tijdens het gesponsorde evenement en een vergadering met de
carnavalsverenigingen en kapellen.



Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenemanten, op
de sponsorwagen van Stichting “de Peeënstekers” tijdens de optochten en in onze carnavalskrant “‘t Peeke”.



Advertentie in de carnavalskrant ‘t Peeke ter grootte van 8 eenheden (t.w.v. € 192,--).



6 sets met vrijkaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 195,--).



Uitnodiging en gereserveerde zitplaatsen voor de Sauwelavond (vrijdag). Samen met alle andere aanwezige sponsors en
het college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen. In de pauze is er voor u een hapje en een
drankje.



Naam verbinding van uw bedrijf of organisatie als hoofdsponsor aan een evenement van Stichting “de Peeënstekers”. U
krijgt daarbij de mogelijkheid om een spandoek of reclamebord van uw bedrijf of organisatie tijdens het evenement op te
hangen.



Korting van 50% op deelname met een sponsorwagen aan de grote optocht.



Mogelijkheid tot het verspreiden van flyers tijdens het gesponsorde evenement en een vergadering met de
carnavalsverenigingen en kapellen.



Gereduceerde tarieven voor aanschaf van toegangskaarten voor het evenement waar uw bedrijfs- of organisatie-naam
aan is verbonden.



Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenemanten, op
de sponsorwagen van Stichting “de Peeënstekers” tijdens de optochten en in onze carnavalskrant “‘t Peeke”



Advertentie in de carnavalskrant ‘t Peeke ter grootte van 16 eenheden (t.w.v. € 348,--).



8 sets met vrijkaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 260,--).



Uitnodiging en gereserveerde zitplaatsen voor de Sauwelavond (vrijdag). Samen met alle andere aanwezige sponsors en
het college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen. In de pauze is er voor u een hapje en een
drankje.



Exclusieve naam verbinding van uw bedrijf of organisatie aan een evenement van Stichting “de Peeënstekers”. U krijgt
daarbij de mogelijkheid om een spandoek of reclamebord van uw bedrijf of organisatie tijdens het evenement op te
hangen.



Mogelijkheid tot het verspreiden van flyers tijdens het gesponsorde evenement en een vergadering met de
carnavalsverenigingen en kapellen.



Gereduceerde tarieven voor aanschaf van toegangskaarten voor het evenement waar uw bedrijfs- of organisatie-naam
aan is verbonden.



Publiciteit rondom het afsluiten van een sponsorovereenkomst.



Mogelijkheid tot het plaatsen van een redactioneel artikel in de carnavalskrant ‘”t Peeke”.

Naast de genoemde sponsorpakketten zijn er ook andere mogelijkheden om Stichting “de Peeënstekers” te ondersteunen:
 Advertentie in ‘t Peeke:
Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in de carnavalskrant ‘t Peeke (oplage 10.000 stuks). Deze full-color gratis
krant wordt één week voor carnaval huis aan huis verspreid. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden
en tarieven.
 Club van 66:
Stichting “de Peeënstekers” kent een club van 66. Deze club steunt het openbare carnaval in Dongen en is
zowel toegankelijk voor bedrijven als organisaties als particulieren. U kunt lid worden van de club van 66, door
minimaal € 59,-- over te maken. Per € 59,-- of een veelvoud daarvan ontvangt u vrijkaarten voor alle evenementen.
De bijdrage voor de club van 66 loopt jaarlijks op, totdat het bedrag van € 66,-- is bereikt bij het 66-jarig jubileum.
 Reclamewagen tijdens de grote optocht (zondag):
Het is mogelijk om met een bedrijfswagen voor de grote optocht uit te rijden. Daarvoor wordt een vergoeding gevraagd
van € 33,-- per wiel.

 Wilt u ons op een andere manier ondersteunen, wij denken graag met u mee.

Pakketten

Broeder

Ridder

Officier

Commandeur

€ 300,00

€ 600,00

€ 900,00

vanaf € 1.111,00

Naamsvermelding op onze website.
www.peeenstekers.nl



Incl. logo

Incl. logo en link

Incl. logo en link
op homepage

Naamsvermelding in digitale presentatie tijdens
evenementen









Naamsvermelding op sponsorwagen tijdens de
optochten









Naamsvermelding in carnavalskrant 't Peeke



Incl. logo

Incl. logo

Incl. logo

Advertentie in carnavalskrant 't Peeke.
Aantal GRATIS eenheden:

2

4

8

16

Uitnodiging als sponsor tijdens de
vrijdagavondsauwel









Vrijkaarten voor onze evenementen

2

4

6

8

Promotie activiteiten rondom sponsorovereenkomst

Website

Website en lokale media

Website en lokale media

Verbinding van bedrijfsnaam aan een van onze
evenementen (Spandoek / reclamebord)

Gedeeld

Hoofdsponsor

Exclusief

Mogelijkheid tot Flyeren tijdens evenement of CVvergadering







Korting voor het meerijden van een sponsorwagen
tijdens de grote optocht. € 33,00 per wiel.

25%

50%

Gratis





(Bedragen excl. BTW)

Gereduceerde tarieven voor extra entreekaarten
Redactioneel stuk in carnavalskrant 't Peeke



Maatwerk



11/11 viering
Songfestival
Jeugdprinsverkiezing

12
19
20

november
november
november

2016
2016
2016

Straotparade
Sauwelavonden
Jeugdsauwelmiddag
Ut Grote Veurspel
Lintjesregen
Carnaval

8
17– 18
19
4
24
25 – 28

januari
februari
februari
februari
februari
februari

2017
2017
2017
2017
2017
2017

