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Sponsoring

Carnavalsoptocht   Westervoort   2018 

Als carnavalsvereniging zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe carnavalsseizoen 2017-2018. 
“Het Westervoortse carnaval” is door de jaren heen een groot evenement gebleken in de omgeving Arnhem en de ge-
hele Liemers. Met als hoogtepunt de Westervoortse   carnavalsoptocht .
 
Dit jaar zal de carnavalsoptocht op zondag 4 februari 2018 worden gereden, één week voor het oorspronkelijke  
carnaval. Om de Westervoortse carnavalsoptocht mogelijk te maken, wordt de optocht ieder jaar geheel gefinancierd 
door sponsoren uit Westervoort en omgeving. Zij dragen deze culturele manifestatie een warm hart toe. Ook dit jaar 
hopen wij weer op uw steun samen met vele andere sponsoren.
 
Ook ú kunt ons ondersteunen in de organisatie van dit Westervoortse evenement, door sponsor te worden. Voor uw 
sponsoring kunnen wij u de hierna staande pakketen aanbieden.

Mocht u een ander bedrag willen sponsoren dat bovengenoemde bedragen, dan kan dit natuurlijk ook.  
Uw sponsorbijdrage is van harte welkom! In nader overleg (afhankelijk van het gesponsorde bedrag) hierna  
genoemde punten.
 
Met de naamsvermelding op de videoschermen bij Zalencentrum Wieleman, tijdens de carnavalsoptocht en de c 
arnavalsdagen, willen wij aan alle carnavalisten uit Westervoort en omgeving laten zien, dat zonder ú het organiseren 
van dit culturele evenement niet mogelijk is.
 
Mocht bovenstaande u aanspreken en wilt u ons helpen dit culturele Westervoortse evenement in
ere te houden, dan verzoeken wij u vriendelijk bijgaand formulier in te vullen en aan ons te
retourneren. Alvast hartelijk dank!

Met carnavalistische groeten,

De Sponsorcommissie
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Sponsorpakket   (2)     €   200,- (Hoofdsponsor)
   Naamsvermelding op E-ticket op een van de carnavalsavonden.
   Naamsvermelding op een reclamewagen, welke tijdens de optocht voor de bonte stoet uit zal rijden
   Naamsvermelding op diverse videoschermen tijdens de carnavalsdagen in Zalencentrum Wieleman
   Naamsvermelding met een link naar uw website op onze website; www.dedolbotters.nl
   Naamsvermelding met logo in kleur (formaat 1/8e pagina-A4) in ons huis aan huis carnavalsboekje met een oplage 

      van 6500 stuks verspreid in Westervoort
   Naamsvermelding in zwart/wit in het programmaboekje van het Garde Toernooi georganiseerd door De Dolbotters
   Een uitnodiging voor zondagochtend 4 februari 2018 om samen met het Prinsenpaar, B&W en andere genodigden      

      een kop koffie te drinken in Zalencentrum Wieleman vanaf 12:00 uur. 

Sponsorpakket   (3)     €   350,- (Hoofdsponsor)
   Logo op Bordbuster (t.h.v. Kruispunt: Huis ter West & Van Essen)
   Naamsvermelding op een reclamewagen, welke tijdens de optocht voor de bonte stoet uit zal rijden
   Naamsvermelding op diverse videoschermen tijdens de carnavalsdagen in Zalencentrum Wieleman
   Naamsvermelding met een link naar uw website op onze website; www.dedolbotters.nl
   Naamsvermelding met logo in kleur (formaat 1/2e pagina-A4) in ons huis aan huis carnavalsboekje met een oplage 

      van 6500 stuks verspreid in Westervoort
   Naamsvermelding in zwart/wit in het programmaboekje van het Garde Toernooi georganiseerd door De Dolbotters
   Een uitnodiging voor zondagochtend 4 februari 2018 om samen met het Prinsenpaar, B&W en andere genodigden      

      een kop koffie te drinken in Zalencentrum Wieleman vanaf 12:00 uur. 

Sponsorpakket   (1)     €   85,-
   Naamsvermelding op een reclamewagen, welke tijdens de optocht voor de bonte stoet uit zal rijden
   Naamsvermelding op diverse videoschermen tijdens de carnavalsdagen in Zalencentrum Wieleman
   Naamsvermelding met een link naar uw website op onze website; www.dedolbotters.nl
   Naamsvermelding met logo in kleur (formaat 1/8e pagina-A4) in ons huis aan huis carnavalsboekje met een oplage 

      van 6500 stuks verspreid in Westervoort
   Naamsvermelding in zwart/wit in het programmaboekje van het Garde Toernooi georganiseerd door De Dolbotters
   Een uitnodiging voor zondagochtend 4 februari 2018 om samen met het Prinsenpaar, B&W en andere genodigden      

      een kop koffie te drinken in Zalencentrum Wieleman vanaf 12:00 uur. 
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Sponsorformulier
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Graag één van onderstaande mogelijkheden aankruisen en uw gegevens invullen. 

○ Ja, ik wil de Westervoortse carnaval/carnavalsoptocht 2018 eenmalig sponsoren met sponsorpakket
(1) een naamsvermelding en logo van 1/8e A4 pagina voor een bedrag van € 85,-

○ Ja, ik wil de Westervoortse carnaval/carnavalsoptocht 2018 eenmalig sponsoren met sponsorpakket
(2) een naamsvermelding hoofdsponsor en logo van 1/8e A4 pagina en naamsvermelding op de
E-tickets van één van de carnavalsavonden voor een bedrag van € 200,-

○ Ja, ik wil de Westervoortse carnaval/carnavalsoptocht 2018 eenmalig sponsoren met sponsorpakket
(3) met logo op 2 Boardbusters, een naamsvermelding hoofdsponsor en advertentie van 1/2 A4
pagina voor een bedrag van € 350,-

○ Ja, ik wil de Westervoortse carnaval/carnavalsoptocht 2018 eenmalig sponsoren voor een bedrag
van € ... ... ...

Wij verzoeken u voor 31-11-2017 ons het juiste logo (EPS-bestand) en N.A.W.-gegevens op e-mail adres
info@dedolbotters.nl  aan te leveren. Te laat aangeleverde logo’s kunnen helaas niet worden geplaatst.
 
Ondergetekende :

Bedrijfsnaam :    ....................................................................................................
Contactpersoon :  .....................................................................................................
Factuuradres :   .....................................................................................................
Postcode :   ......................................................................................................
Woonplaats :   ......................................................................................................
Telefoonnummer :  ......................................................................................................
E-mailadres :   ......................................................................................................

Handtekening :     ..........................................

U ontvangt van ons secretariaat een factuur voor het bovenstaande sponsorbedrag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens tijdens het carnaval 2018!
Sponsorcommissie C.V. de Dolbotters


