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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betreft: sponsoring schuttersfeest te Nieuwstadt
Nieuwstadt, 2 april 2022
Geachte heer / mevrouw,
Schutterij Broederschap van St. Jan Nieuwstadt organiseert dit jaar het tweede bondsschuttersfeest
van Bond Eendracht Born Echt e.o. en wel op zondag 12 juni 2022.
Wij, het bestuur van Schutterij Broederschap van St. Jan, willen van dit bondsfeest een groot succes
maken. En ondanks het feit dat onze schutterij binnen Nieuwstadt een prominente rol speelt, zijn
wij financieel toch grotendeels afhankelijk van sponsors voor het organiseren van een dergelijk
evenement. Wij willen u dan ook middels deze brief vragen of u als sponsor op wilt treden van ons
schuttersfeest.
Er zijn verschillende sponsor pakketten samengesteld voor de ondernemers:
1) Vermelding naam sponsor op de televisies in de tent
2) Advertentie op het scherm (2 sponsors per pagina).
3) Advertentie op het scherm (1 sponsor per pagina).
4) Spandoek / banner voor in de feesttent.
5) Combinatie 3) Advertentie op de televisie en 4) Spandoek / banner.

€ 15, € 25, € 50, € 50, € 100, -

Alle sponsors zullen getoond worden op de televisies in de feesttent.
Mocht u geen interesse hebben in het plaatsen van een advertentie is het uiteraard mogelijk een
donatie te doen. Iedere extra bijdrage is van harte welkom.
Het bedrag kunt u overmaken op IBAN rekening nummer: NL.74.RABO.013.68.01.412 t.n.v.
Schutterij St. Jan Nieuwstadt of de contactpersoon bij de sponsor –en commissie.
De advertenties (in PDF of JPEG) kunt u, bij voorkeur, mailen naar het volgende mailadres:
mjmfriedrichs@ziggo.nl.
Het is uiteraard ook mogelijk een hardkopie van u advertentie mee te geven. Dan zorgen wij voor
de rest. Bedankt.
Heeft u vragen / opmerkingen / toevoegingen bespreek die dan met onze sponsor –en PR
commissie of neem contact met ons via telefoonnummer: 046-4811971 of 06-37646358.
Hoogachtend,

Maurice Friedrichs
Namens de leden (Frank, Maud, Maurice, Nicol en Wim) van de sponsor -en PR commissie
in opdracht van het bestuur van Schutterij St. Jan Nieuwstadt.

