----- SPONSORBELEID 2018 -----VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018: GROOT OPENLUCHTCONCERT KLASSIEK GROEVENBEEK
De klassieke openluchtconcerten in 2014, 2015, 2016 en 2017 bij het Landhuis ”Oud Groevenbeek”
waren een groot succes met gemiddeld ongeveer 3.000 bezoekers. Reden om dit (lustrum)concert in
2018 opnieuw te organiseren. Stichting Groevenbeek Klassiek is inmiddels volop bezig om het
concert op vrijdag 31 augustus 2018 te laten plaatsvinden.
Aan de zijkant van het prachtige Jugendstilpand wordt weer een podium gebouwd. Op dat overdekte
podium gaan musici van het Holland Symfonie Orkest de mooiste klassieke muziek ten gehore
brengen. Het publiek kan, gezeten op het gazon op zelf meegebrachte plaids of stoeltjes met een
eigen drankje en versnapering, genieten van een mooi sfeervol en feeëriek zomeravondconcert. Een
gratis toegankelijk concert voor alle leeftijden, vooral mogelijk gemaakt door bedrijven, instellingen,
Rabobanken en de gemeenten Ermelo en Putten.
SPONSORING
Graag bieden wij uw bedrijf of organisatie de mogelijkheid gedurende het openluchtconcert uw
relaties te ontvangen en uw naam te verbinden aan het concert.
Deze sponsormogelijkheid biedt bedrijven en organisaties een mooie mogelijkheid zich te
presenteren. En u draagt daarmee concreet bij aan een prachtig, mooi evenement en geeft daarmee
uiting aan uw lokale maatschappelijke betrokkenheid.
SPONSORBEDRAG EN INHOUD PAKKET
Zie de bijlage hierna.
CULTURELE ANBI-STATUS
Stichting Groevenbeek Klassiek bezit de culturele ANBI-status. Hiermee stimuleert de overheid de
mogelijkheid om culturele instellingen te steunen door een gunstige fiscale regeling voor bedrijven.
COMITÉ VAN AANBEVELING
De heer A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo
De heer H.A. Lambooij, burgemeester van Putten
DOEL GROEVENBEEK KLASSIEK
Het doel van Stichting Groevenbeek Klassiek is:
•
om minimaal één keer per jaar een breed publiek op een informele en laagdrempelige
manier kennis te laten maken met de klassieke muziekcultuur in haar diverse
verschijningsvormen. Het programma bestaat uit (aangename) klassieke werken waardoor
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zoveel mogelijk mensen, jong en oud, bereikt worden en zich (nog meer) gaan interesseren
voor klassieke muziek;
•

•

door de bijzondere combinatie van de exclusieve natuur- en cultuurhistorische locatie “Oud
Groevenbeek” en een kwalitatief hoogwaardig muzikaal programma, op een professionele
manier ten gehore gebracht, wordt de klassieke muziek een unieke ervaring voor bezoekers
en musici;
daarnaast wil de Stichting Groevenbeek Klassiek het landgoed “Oud-Groevenbeek” en de
gemeenten Ermelo en Putten promoten.

MEER INFORMATIE
Stichting Groevenbeek Klassiek
Bart Willemsen, tel. 06 - 55158640
info@groevenbeekklassiek.nl

BIJLAGE: SPONSORMOGELIJKHEDEN GROEVENBEEK KLASSIEK
Pakket 1 Hoofdsponsor. Sponsorbedrag (excl. BTW) in onderling overleg vast te stellen.
•
Bedrijfsnaam en logo in groot formaat op de programmaposter, spandoek, advertenties en
in het programmaboekje.
•
Bedrijfsnaam en logo in groot formaat op de website van Groevenbeek Klassiek met een
eigen sponsorpagina, waarop de sponsor de ruimte heeft een profielschets te geven van de
activiteiten van het bedrijf en te tonen waarom uw organisatie het evenement ondersteunt.
•
Ruimte voor adresgegevens en een link, via een button van onze site, naar de website van
de sponsor.
•
Een banner in de advertentieruimte.
•
Een button voor de eigen website van de sponsor, die door-linkt naar de Groevenbeek
Klassiek website en de eigen sponsorpagina op de website van Groevenbeek Klassiek.
•
In nader overleg vast te stellen extra activiteiten afhankelijk van de wensen van de sponsor,
de mogelijkheden en de hoogte van de sponsorbijdrage.
•
Zo mogelijk aandacht in lokale en regionale media.
•
Mogelijkheid van reclame-uitingen tijdens het concert, zoals banner of vlag.
•
26 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
•
Besloten ontvangst vooraf en na afloop van het concert voor u en uw relaties. Ter
verwelkoming wordt er een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Daarna wordt
u met uw relaties begeleid naar de voor u gereserveerde stoelen. Na afloop van het
concert bent u met uw relaties uitgenodigd voor de afsluiting van de avond. Onder het
genot van een drankje/hapje kan er worden nagepraat over het geboden programma en
kan er kennis gemaakt worden met de aanwezige orkestleden en solisten.
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Pakket 2 € 3.000,00 (excl. BTW)
• Bedrijfsnaam en logo in klein formaat op de programmaposter, advertenties en in het
programmaboekje.
• Bedrijfsnaam en logo in klein formaat op de website met een eigen sponsorpagina, waarop
de sponsor de ruimte heeft te tonen waarom uw organisatie het evenement ondersteunt.
• Ruimte voor adresgegevens een link, via een button vanaf onze site, naar de website van de
sponsor.
•
•
•
•
•

Een banner in de advertentieruimte.
Een button voor de eigen website van de sponsor, die door-linkt naar de Groevenbeek
Klassiek website en naar de eigen sponsorpagina op de website van Groevenbeek Klassiek.
Mogelijkheid van reclame-uitingen tijdens het concert, zoals banner.
16 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
Besloten ontvangst vooraf en na afloop van het concert voor u en uw relaties. Ter
verwelkoming wordt er een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Daarna wordt
u met uw relaties begeleid naar de voor u gereserveerde stoelen. Na afloop van het
concert bent u met uw relaties uitgenodigd voor de afsluiting van de avond. Onder het
genot van een drankje/hapje kan er worden nagepraat over het geboden programma en
kan er kennis gemaakt worden met de aanwezige orkestleden en solisten.

Pakket 3 € 2.000,00 (excl. BTW)
• Bedrijfsnaam en logo op de programmaposter en in het programmaboekje.
• Bedrijfsnaam en logo op de website.
• Ruimte voor adresgegevens een link, via een button vanaf onze site, naar de website van de
sponsor.
• Een button voor de eigen website van de sponsor, die door-linkt naar de Groevenbeek
Klassiek website.
• 10 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
•
Besloten ontvangst vooraf en na afloop van het concert voor u en uw relaties. Ter
verwelkoming wordt er een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Daarna wordt
u met uw relaties begeleid naar de voor u gereserveerde stoelen. Na afloop van het
concert bent u met uw relaties uitgenodigd voor de afsluiting van de avond. Onder het
genot van een drankje/hapje kan er worden nagepraat over het geboden programma en
kan er kennis gemaakt worden met de aanwezige orkestleden en solisten.
Pakket 4 € 1.000,00 (excl. BTW)
• Bedrijfsnaam en logo in het programmaboekje.
• Bedrijfsnaam en logo op de website van Groevenbeek Klassiek.
• Een button voor de eigen website van de sponsor, die door-linkt naar de Groevenbeek
Klassiek website.
• 6 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
•
Besloten ontvangst vooraf en na afloop van het concert voor u en uw relaties. Ter
verwelkoming wordt er een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Daarna wordt
u met uw relaties begeleid naar de voor u gereserveerde stoelen. Na afloop van het
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concert bent u met uw relaties uitgenodigd voor de afsluiting van de avond. Onder het
genot van een drankje/hapje kan er worden nagepraat over het geboden programma en
kan er kennis gemaakt worden met de aanwezige orkestleden en solisten.
Pakket 5 € 500,00 (excl. BTW)
• Bedrijfsnaam op poster, advertenties en programma.
• Bedrijfsnaam op de website.
• Een button voor de eigen website van de sponsor, die door-linkt naar de Groevenbeek
Klassiek website.
• 4 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
Pakket 6 € 250,00 (excl. BTW)
• Naamsvermelding op de website en programmaboekje.
• 2 stoelen voor u en uw relaties tijdens het concert.
Pakket 7 € 50,00 (excl. BTW) (Ambassadeurspakket)
• U besluit in enig jaar Groevenbeek Klassiek niet te sponsoren, maar u draagt Groevenbeek
Klassiek een warm hart toe en wil graag als ambassadeur van de Stichting Groevenbeek
klassiek het concert actief uitdragen naar bedrijven en instellingen met communicatieve
hulpmiddelen van de Stichting Groevenbeek Klassiek.
• Dit pakket is alleen voor bedrijven, die Groevenbeek Klassiek in het verleden hebben
gesponsord met een bijdrage, die in hoogte overeenkomt met een pakket dat valt onder
pakket 1 t/m 4 en geldt voor maximaal 2 achtereenvolgende jaren.
• Naamsvermelding en een quote op de pagina voor ambassadeurs op de website van
Stichting Groevenbeek Klassiek.
• 2 stoelen voor u tijdens het concert.

VRIENDEN
Steun van individuele personen is ook hard nodig om Groevenbeek Klassiek jaarlijks te laten
terugkeren met een muzikaal hoogstaand programma.
• Met een financiële bijdrage van minimaal € 25,00 per persoon per jaar kan iemand vriend
worden en heeft met dit bedrag recht op 1 gereserveerde stoel.
• Een vriend kan maximaal 3 stoelen extra reserveren ten bedrage van € 25,00 per stoel.
• Op de website wordt een lijst van vrienden opgenomen.
………………………………….
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