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Beste, 
 
Onze toneelvereniging viert dit jaar haar 100ste verjaardag (na twee jaar uitstel omwille van de 
coronacrisis). Het wordt een speciale feesteditie voor iedereen, waarbij we na elke voorstelling zullen 
toasten met alle aanwezigen op ons jubileum. Dit jaar spelen we met een grote cast de komedie 
“Ridder Dikkie”, 8 avonden op 11-12-13 + 18-19-20 + 25-26 november 2022 in de Burgerschool te 
Roeselare. Meer info over de voorstelling kan je vinden op onze website www.volksveredeling.be.  
 
Zoals elke vereniging zoeken ook wij naar sponsoring bij bedrijven. Je kan onze toneelvereniging 
steunen door middel van een financiële sponsoring van 25 tot 250 euro. Uiteraard krijg je iets in return 
voor jouw sponsoring. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van de sponsorpakketten. 
 

 € 25 € 50 € 100 € 150 € 250 

Programmaboekje  

(vermelding met naam) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Projectie logo in zaal + bar 

(projectie in zaal vooraf en tijdens 
pauze + projectie in bar) 

logo 1/4 
scherm 

5 sec 

logo 1/2 
scherm 

5 sec 

logo volle 
scherm 

5 sec 

logo volle 
scherm 

10 sec 

logo volle 
scherm 

10 sec 

Aantal vrijkaarten 

(twv € 10 per kaart – op reservatie)  

1 2 4 6 8 

Publiciteit tijdens voorstelling  
> jouw flyer op tafels in bar 

(flyers zelf aan te leveren) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo op website 

(met link naar jouw eigen website) 

  logo enkel 
op sponsor-

pagina 

logo op elke 
pagina van 

website 

logo op elke 
pagina van 

website 

Logo op promo-mailing 

(logo op mailings met promo aan 
vorige bezoekers) 

   ✓ ✓ 

Logo op reservatie-mailing 

(logo op mailing met reminder 
gereserveerde voorstelling) 

   ✓ ✓ 

Publiciteit tijdens voorstellingen 
> roll-up banner in bar of inkom 

    ✓ 

Publiciteit via Facebookpagina 

(posting op profiel Volksveredeling 
– foto en tekst aan te leveren) 

    ✓ 

 
Wil jij ook sponsor worden van Toneelgilde Volksveredeling? Vul dan bijgaand formulier 
voor begin september in en mail het naar sponsoring@volksveredeling.be (je kan het ook 
online invullen via de QR-code of deze link).   
 
Het zou fijn zijn mocht ook jouw firma sponsor worden van onze vereniging. 
Alvast bedankt voor jouw bereidwillige steun! 
 
  

http://www.volksveredeling.be/
mailto:sponsoring@volksveredeling.be
https://forms.gle/UZoHKSdXAFQSy8vq6
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BEVESTIGING SPONSORING  
TONEELGILDE VOLKSVEREDELING 
SEIZOEN 2022 
 

Scan de QR-code en vul dit formulier online in, of geef het mee met een lid van onze toneelvereniging, 
of mail het door naar sponsoring@volksveredeling.be. 
 

Firmanaam:  ................................................................................................................................................ 

Contactpersoon:  ........................................................................................................................................ 

Adres:  ......................................................................................................................................................... 

Postcode & gemeente:  .............................................................................................................................. 

Telefoonnummer:  ...................................................................................................................................... 

Mailadres: ................................................................................................................................................... 

Gekozen sponsorpakket: 

Keuze Bedrag Inbegrepen in sponsorpakket (enkel geldig voor huidig seizoen) 

❑ € 25,00 
1 vrijkaart + logo in slideshow op 1/4 scherm 5 sec. + vermelding in 

sponsorboekje 

❑ € 50,00 
2 vrijkaarten + logo in slideshow op 1/2 scherm 5 sec. + vermelding in 

sponsorboekje + publiciteit via flyers in bar 

❑ € 100,00 
4 vrijkaarten + logo in slideshow op volle scherm 5 sec. + vermelding in 

sponsorboekje + jouw flyers in bar + logo op sponsorpagina website 

❑ € 150,00 
6 vrijkaarten + logo in slideshow op volle scherm 10 sec. + vermelding in 

sponsorboekje + jouw flyers in bar + logo op elke pagina website + logo op 
promo-mailing + logo op reminder-mailing reservatie 

❑ € 250,00 

8 vrijkaarten + logo in slideshow op volle scherm 10 sec. + vermelding in 
sponsorboekje + jouw flyers in bar + logo op elke pagina website + logo op 

promo-mailing + logo op reminder-mailing reservatie + mogelijkheid 
publiciteit via rollup-banner in bar of inkom + publiciteit via Facebookpagina 

 
Betalingswijze:  

❑ via overschrijving op rekening BE51 1043 7489 6862 (opgelet, nieuw rekeningnummer) op naam 
van Toneelgilde Volksveredeling met vermelding van “sponsoring seizoen 2022 + firmanaam”.  

❑ cash aan lid van Volksveredeling (naam & voornaam):  ...................................................................... 
 
Stuur jouw logo en publiciteit voor de slideshow door naar sponsoring@volksveredeling.be.  
 
Datum:  .........................................................................................  

Handtekening:  .............................................................................  
 

 

mailto:sponsoring@volksveredeling.be
mailto:sponsoring@volksveredeling.be

