Sponsor van Chr. Brassband Advendo
Oudeschoot
Als Brassband kunnen we mede door de steun
van onze donateurs en sponsors het hoofd
boven water houden. Dat klinkt heel
dramatisch, maar wanneer u nagaat dat
bladmuziek voor een compleet korps
gemiddeld 50,- per set kost en een
muziekinstrument ongeveer 2000,- , begrijpt
u dat elke vorm van sponsoring welkom is.
Wij zijn u dan ook zeer dankbaar wanneer u
onze brassband financieel wilt steunen. Elk
jaar in de maand januari zult u van ons een
factuur ontvangen, waarna u het bedrag aan
ons over kunt maken.

Hieronder staan in grote lijnen deze
verschillende mogelijkheden toegelicht. Voor
een volledig overzicht verwijzen wij u naar het
inschrijfformulier.
Ad. 1 Vrienden van Advendo
De Vrienden van Advendo doneren j aarlij ks
een bedrag van 50,- of sponsoren in natura.
Ad. 2 Sponsor (maximaal 6)
Als sponsor doneert u Advendo jaarlijks
100,- tot max. 199,- . Als sponsor wordt uw
(bedrijfs- )naam genoemd op de sponsorpagina
van de website, de programmaboekjes en
krijgt u ieder jaar een persoonlijke uitnodiging
voor onze jaarlijkse uitvoering en voor eigen
georganiseerde concerten, zoals bijvoorbeeld
ons Adventsconcert in december.

Wat kunt u van ons verwachten?
Voor welke vorm van sponsoring u ook kiest,
het levert u ook altijd iets op. Allereerst wordt
uw (bedrijfs- )naam vermeld op onze website.
Daarnaast vermelden wij uw gegevens op
programmaboekjes van eigen georganiseerde
concerten en op onze nieuwsbrief. Middels
deze nieuwsbrief houden we u ook op de
hoogte van alle activiteiten van Advendo.
Verm eldingen van bedrij fslogo s zij n alleen bij
sponsors en hoofdsponsors inbegrepen.
Welke mogelijkheden zijn er?
Om sponsor van Advendo te worden, kunt u
kiezen uit 3 verschillende mogelijkheden:
1. Vrienden van Advendo
2. Sponsor
(maximaal 6)
3. Hoofdsponsor (maximaal 2)

Ad. 3 Hoofdsponsor (maximaal 2)
Als hoofdsponsor doneert u jaarlijks een
bedrag van minimaal 200,- . Hiervoor krijgt u
hetzelfde als een gewone sponsor, echter staat
uw (bedrijfs- )naam en logo op de hoofdpagina
van onze website. Tevens ontvangt u als
hoofdsponsor 4 vrijkaarten voor door ons zelf
georganiseerde concerten.
Meer weten of contact opnemen?
Wanneer u meer wilt weten over hoe u ons
een hart onder de riem kunt steken, neem dan
contact op met:
Dhr. B. Beenen
Jonker 1, 8448 NX Heerenveen
Tel: 0513 650211
E- mail : info@brassbandadvendo.nl
www.brassbandadvendo.nl

