Al meer dan 100 jaar muziek in ons dorp Wanroij

Graag speelt Muziekvereniging
St. Jan voor u verder…

Muziekvereniging St. Jan is een van de oudste verenigingen
van Wanroij. We maken met zo’n 100 leden muziek voor jong
en oud. St. Jan bestaat uit een harmonie, slagwerkgroep en
jeugdorkest. Ieder jaar organiseren wij diverse concerten en
maken we muziek bij meerdere lokale evenementen.
Daarom blijven we jonge mensen opleiden en stimuleren om
muziek te maken en lenen we hen een instrument om in het
orkest te spelen. Daarnaast investeren we in muziekonderwijs
voor basisschoolleerlingen, van blokﬂuit naar een
orkestinstrument. Samen met veel vrijwilligers willen we
meer jongeren bereiken.
Dit alles kan simpelweg niet bestaan van de
inkomsten die we ontvangen bij optredens,
ac�viteiten, subsidie(s) en contribu�es van
de leden. Wij zijn dan ook op zoek naar
ondernemers die ons hierbij ondersteunen
in de vorm van sponsoring. Belangrijk bij
sponsoring aan onze muziekvereniging is
dat ‘het mes aan twee kanten snijdt’. Wij
vragen namelijk iets van jou, maar je krijgt
daar ook zeker iets voor terug. Wij zijn
ervan overtuigd dat met jouw bijdrage aan
Muziekvereniging St. Jan je trots zult zijn en
blijven op ons dorp Wanroij.

Als sponsor kun je
onze vereniging
ondersteunen
door te kiezen
uit een van onze
sponsorpakketten. A�ankelijk
van welk pakket je
kiest, bieden wij je
bepaalde faciliteiten.
Daarbij kun je denken aan vrijkaarten voor concerten.
Plaatsing van bedrijfslogo in het programmaboekje
en op een beeldscherm �jdens concerten.
Bedrijfslogo op onze website, posters en
andere commerciële ui�ngen. Bovendien is
het mogelijk dat een van onze orkesten een
gra�s optreden verzorgt, bijvoorbeeld bij een
ac�viteit van je bedrijf. Kortom: naast dat wij
iets van je vragen, zijn wij ervan overtuigd
dat we je ook iets moois te bieden hebben.
Geïnteresseerd? Kijk dan snel op de
achterzijde van deze brochure voor de
mogelijkheden.

Sponsorpakketten met kosten per jaar
Pakket 1: € 100,• Beamer reclame �jdens concerten in ’t Wapen van Wanroij.
• Persoonlijke uitnodiging voor elk concert in Wanroij en recht op twee
toegangskaarten.
• Je bedrijfslogo/beeldmerk (300px x 100px) op de sponsorpagina van onze
website met een link naar je eigen website.
• Plaatsing van bedrijfslogo/beeldmerk in programmaboekjes van concerten.
Pakket 2: € 250, Pakket 1, uitgebreid met:
• Persoonlijke uitnodiging voor elk concert in Wanroij en recht op vier
toegangskaarten.
• Je logo/beeldmerk (300px x 100px) verschijnt afgewisseld met logo’s van
andere sponsoren op onze homepage.
• Plaatsing van bedrijfslogo/beeldmerk op folder bij jaarlijkse rondgang en
werving van leden voor de Club van 50.
Pakket 3: € 500, Pakket 2, uitgebreid met:
• Persoonlijke uitnodiging voor elk concert in Wanroij en recht op acht
toegangskaarten.
• Je bedrijfslogo/beeldmerk op al onze corresponden�e.
• In overleg te plannen serenade bij bijvoorbeeld openingen of bedrijfsjubilea.
• Vanaf het bovengenoemde bedrag bieden wij een promo�e-oplossing die
afgestemd is op de wensen van jouw bedrijf.
Wil je als ondernemer sponsoren door gebruik te maken van een van onze
sponsorpakke�en of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met:
• Bert Aasman, tel. 06-23099951, e-mail: bertaasman@aasman.eu, of
• Ad de Kort, tel. 06-83666034, e-mail: afn.dekort@outlook.com.
Wij komen je dan graag persoonlijk uitleg geven. We zouden het geweldig
vinden als je ons steunt. Je bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.
Indien je liever een eenmalige (anonieme) dona�e wilt doen, dan kan dat door
een gi� over te maken op bankrekening NL68 RABO 0156 2086 01 ten name van
Muziekvereniging St. Jan te Wanroij.
Bekijk ook eens onze website: www.stjan.wanroij.nu

