Stichting de Peeënstekers
Sponsorplan 2019-2020

Voor u ligt het Sponsorplan van Stichting "de Peeënstekers".
Stichting ”de Peeënstekers” organiseert sinds de oprichting in 1958 het openbare carnaval binnen de gemeente Dongen. Dit doen we samen met ruim 75
carnavalsverenigingen en blaaskapellen, veel vrijwilligers en natuurlijk donateurs en sponsoren. Ieder jaar worden ook in aanloop naar de carnavalsdagen
diverse evenementen georganiseerd (zie evenementenkalender op de laatste bladzijde).
Stichting “de Peeënstekers” organiseert activiteiten voor alle Dongenaren, zoals de carnavalsmis, een jeugd- en ouderenmiddag en het bezorgen van
fruitmanden.
De website van Stichting “de Peeënstekers”, www.peeenstekers.nl, wordt zeer goed bezocht. Het bezoekersaantal is de laatste jaren toegenomen, gemiddeld
trekt onze website 2000 unieke bezoekers per maand. Vooral de vooraankondigingen 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 belangrijk dat alle evenementen en activiteiten openbaar of voor iedereen toegankelijk zijn. Dit
betekent dat wij, samen met onze vrijwilligers, 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 sponsoren 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”
Antoon Jansen
(antoonjansen@peeenstekers.nl)
 06 41296991
info@peeenstekers.nl
www.peeenstekers.nl

✓

Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) 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 toegangskaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 66,--)

✓

Uitnodiging voor de sponsoravond tijdens de vrijdagavond Sauwel. Samen met alle andere aanwezige sponsoren en het
college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen in de sponsor-lounge waarna u wordt begeleid naar
uw gereserveerde zitplaatsen. In de pauze is er voor u een hapje en een drankje. (Toegang met toegangskaart.)

Broeder (300,00 excl btw)

✓

Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenementen, 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 toegangskaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 130,--).

✓

Uitnodiging voor de sponsoravond tijdens de vrijdagavond Sauwel. Samen met alle andere aanwezige sponsoren en het
college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen in de sponsor-lounge waarna u wordt begeleid naar
uw gereserveerde zitplaatsen. In de pauze is er voor u een hapje en een drankje. (Toegang met toegangskaart.)

✓

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.

Ridder (€600,00 excl btw)

✓

Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenementen, 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 toegangskaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 195,--).

✓

Uitnodiging voor de sponsoravond tijdens de vrijdagavond Sauwel. Samen met alle andere aanwezige sponsoren en het
college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen in de sponsor-lounge waarna u wordt begeleid naar
uw gereserveerde zitplaatsen. In de pauze is er voor u een hapje en een drankje. (Toegang met toegangskaart.)

✓

Mogelijkheid tot exclusieve naamsverbinding van uw bedrijf of organisatie aan een evenement van Stichting “de
Peeënstekers”. U krijgt daarbij onder voorwaarden de mogelijkheid om een spandoek of reclamebord van uw bedrijf of
organisatie op te hangen tijdens het evenement. Meerprijs € 250,00

✓

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

✓

Gereduceerde tarieven voor aanschaf van extra toegangskaarten tot maximaal 4 stuks voor €33,00 per set.

Officier (€900,00 excl btw)

✓

Naamsvermelding (inclusief bedrijfslogo) op www.peeenstekers.nl, in digitale presentaties tijdens onze evenementen, 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 toegangskaarten voor alle voorevenementen (t.w.v. € 260,--).

✓

Uitnodiging voor de sponsoravond tijdens de vrijdagavond Sauwel. Samen met alle andere aanwezige sponsoren en het
college van Burgemeester en Wethouders wordt u vooraf ontvangen in de sponsor-lounge waarna u wordt begeleid naar

uw gereserveerde zitplaatsen. In de pauze is er voor u een hapje en een drankje. (Toegang met toegangskaart.)
✓

Mogelijkheid tot exclusieve naamsverbinding van uw bedrijf of organisatie aan een evenement van Stichting “de
Peeënstekers”. U krijgt daarbij onder voorwaarden de mogelijkheid om een spandoek of reclamebord van uw bedrijf of
organisatie op te hangen tijdens het evenement. Meerprijs € 100,00

✓

Gereduceerde tarieven voor aanschaf van extra toegangskaarten tot maximaal 8 stuks voor €33,00 per set.

✓

Publiciteit rondom het afsluiten van een sponsorovereenkomst.

✓

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

Commandeur (vanaf €1111,00 excl btw)

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 11.000 stuks). Deze gratis full-color
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 € 62,-- over te maken. Per € 62,-- of een veelvoud daarvan ontvangt u een toegangskaart 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.

Overige mogelijkheden

„Regeren is vooruitzien“
Dat geldt ook voor prins Andreo en zijn gevolg of te wel Stichting „ de Peeënstekers“.
Bij een groot deel van onze uitgaven gaat het om investeringen die over meerdere jaren worden afgeschreven. Het is
Daarom noodzakelijk om vooruit te kunnen kijken. Het afsluiten van sponsorcontracten met een langere looptijd
heeft voordelen. Een voordeel dat wij graag met onze sponsor delen. Bij het afsluiten van een overeenkomst voor 24
of 36 maanden geven we daarom een korting op het sponsorbedrag.
Bij 24 maanden geldt een korting van 5%. Bij 36 maanden 10%
Bij een betaling van de vergoeding voor de gehele looptijd wordt de korting direct doorberekend. Betaald u toch liever per
jaar. Dan wordt de gehele korting verrekend bij betaling van de laatste periode.

Pakketten
Looptijd 12 maanden, prijs per jaar
Looptijd 24 maanden, prijs per jaar
Looptijd 36 maanden, prijs per jaar

Broeder

Ridder

Officier

Commandeur

€ 300.00
€ 285.00
€ 270.00

€ 600.00
€ 570.00
€ 540.00

€ 900.00
€ 855.00
€ 810.00

€ 1,111.00
€ 1,054.50
€ 999.90

Meerjarige overeenkomsten

Pakketten

Broeder

Looptijd 12 maanden, prijs per jaar
Looptijd 24 maanden, prijs per jaar
Looptijd 36 maanden, prijs per jaar
Naamsvermelding op onze website. www.peeenstekers.nl

Tijdsduur naamsvermelding in digitale doorlopende
presentatie tijdens evenementen
Max aantal sponsoren getoond op pagina tijdens digitale
doorlopende presentatie
Naamsvermelding op sponsorwagen tijdens de optochten
(grote naar rato)
Naamsvermelding in carnavalskrant 't Peeke en
advertentieruimte

Aantal uitnodigingen voor sponsorborrel tijdens de
vrijdagavondsauwel (toegang met toegangskaart)
Aantal toegangskaarten voor onze evenementen
Korting voor het meerijden van een sponsorwagen tijdens de
grote optocht. (Normaal tarief: € 33,00 per wiel).
Gereduceerde tarieven voor extra passe partouts € 33,00
Optioneel: verbinding van bedrijfsnaam aan een van onze
evenementen (spandoek/reclamebord/genoemd)
Optioneel: maatwerk mogelijk (meerprijs afhankelijk van
maatwerk)

Ridder

Officier

Commandeur

€ 300.00
€ 600.00
€ 900.00
€ 1,111.00
€ 285.00
€ 570.00
€ 855.00
€ 1,054.50
€ 270.00
€ 540.00
€ 810.00
€ 999.90
Incl. logo
Incl. logo
Incl. logo
Incl. logo en link
(frequentie 25% (frequentie 50% (frequentie 75%
op homepage
tov Commandeur) tov Commandeur) tov Commandeur)
10 seconden
20 seconden
30 seconden
60 seconden
4

3

2

1

Ja

Ja

Ja

Ja

Incl.
Incl.
Incl.
Incl.
Logo/advertentie Logo/advertentie Logo/advertentie Logo/advertentie(
(2 eenheden
(4 eenheden
(8 eenheden
16 eenheden
groot)
groot)
groot)
groot)
2
4
6
8
2
Nee

4
25%

6
50%

8
Gratis

Nee

Nee

max 4

max 8

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja, meerprijs €
250,Nee

Ja, meerprijs €
100,Ja

Bedragen excl. BTW
Bedrag wordt eenmalig geincasseerd

Pakketten overzicht

Programma 2019 - 2020
•10 november 2019 - Jeugdprins- en prinsesverkiezing
•23 November 2019 - Grand Gala du Pee & Blèr du Pee
• 12 januari 2020 - Straotparade
• 30-31 januari & 1 februari 2020 – Sauwelweekend
• 2 februari 2020 – Peeënrijk Got Talent!
• 15 februari 2020 - ‘t Grote Veurspel

• 22 t/m 25 februari 2020 - Carnaval

Motto 2019-2020

