SPONSORDOSSIER

Ons vzw Kindertheater Stekelbaars is een Leuvense toneelorganisatie die al meer dan 10 jaar bestaat. Het
drijft enkel en alleen op vrijwilligers en hun belangeloze inzet. Ons toneelgezelschap heeft als doel om theater
te maken voor kinderen.
Kindertheater Stekelbaars vzw steunt op een aantal pijlers:
- Een hecht team vrijwilligers met liefde voor theater
- Een podium bieden voor kinderen, jongeren en volwassenen om samen theater te maken
- Een degelijke opleiding voor liefhebbers en dit zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen
Elk toneelseizoen spelen wij drie succesvolle producties in de Leuvense stadstheaterzalen. Neem zeker een
kijkje op onze website www.stekelbaars.be waar u onze programmatie ziet.
Op de volgende pagina ziet u enkele kant-en-klare sponsorformules. Uiteraard is ook elke andere vorm van
steun bespreekbaar.

Contacteer mij gerust voor meer informatie.
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Paula Van Istendael
0472/51.53.49
sponsors@stekelbaars.be
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ONZE SPONSORFORMULES
€25




€75





€100





€250






€500







>€500



Vermelding in elk programmaboekje van elke productie (3 per toneelseizoen)*.
Ons programma wordt tijdens de voorstellingen gratis aangeboden aan de toeschouwers. U bereikt hiermee een 2000-tal toeschouwers.
2 vrijkaarten op rang 1 voor een voorstelling naar keuze*.
Uw logo in alle programmaboekjes*: grootte ¼ blz.
Vermelding op de homepagina van onze website.
4 vrijkaarten op rang 1 voor een voorstelling naar keuze*.
Uw logo in alle programmaboekjes*: grootte ½ blz.
Vermelding op de homepagina van onze website.
6 vrijkaarten op rang 1 voor een voorstelling naar keuze*.
Uw logo op een volledige bladzijde in alle programmaboekjes*.
Vermelding op de homepagina van onze website.
Uw logo op alle affiches en flyers van dat toneelseizoen.
8 vrijkaarten op rang 1 voor een voorstelling naar keuze*.
Uw logo op een volledige bladzijde in alle programmaboekjes*.
Vermelding op de homepagina van onze website.
Uw logo op alle affiches en flyers van alle producties*.
Mogelijkheid om uw sponsoring in de kijker te zetten door het plaatsen van uw promomateriaal.
Geef ons een seintje en wij contacteren u om alle mogelijkheden met u persoonlijk te
bespreken.
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* Van K.T. Stekelbaars in het betreffende seizoen. Het aantal producties kan eventueel
wijzigen naar aanleiding van benefiet, massaspektakel, etc.
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SPONSOROVEREENKOMST
Ik wil graag samenwerken en Kindertheater Stekelbaars vzw steunen in de uitbouw van hun activiteiten.
 Ik kies voor sponsoring t.w.v. €25
 Ik kies voor sponsoring t.w.v. €75
 Ik kies voor sponsoring t.w.v. €100
 Ik kies voor sponsoring t.w.v. €250

 Ik kies voor sponsoring t.w.v. €500
 Ik sponsor op een andere manier dan bovenaan beschreven en neem daarom contact op met
Paula Van Istendael , 0472/51.53.49 of sponsor@stekelbaars.be

Mijn gegevens
Naam:............................................................................. Voornaam:............................................................
Bedrijf:..........................................................................................................................................................
Bedrijfsadres:......................................................................................................Nr................ Bus……..........
Postcode:.......................................... Woonplaats:…………………....................................................................
Tel.:..................................................................... GSM:.................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................
BTW-nummer:.................................................................

Datum:..............................................

Sponsor
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