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Sluis-en-bruggenfeest

Algemeen

Het Sluis-en-bruggenfeest sponsoren... Waarom zou ik dat doen?

Het Sluis-en-bruggenfeest is een fenomeen dat niet meer weg te

denken valt uit de Weesper feestkalender. Al 38 jaar staat het laatste

weekend van augustus drie dagen lang, van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat, geheel in het teken van feest, actie, muziek, plezier, 

sportieve uitdaging en herkenning. Weespers, oud-Weespers, de 

buren, familieleden, vrienden en bekenden; op het Sluis-en-brug-

genfeest kom je ze tegen. Het is dé gelegenheid om elkaar te zien 

en gezien te worden.

En dat geldt niet alleen voor de mensen die het feest bezoeken, ook 

voor u als ondernemer is het Sluis-en-bruggenfeest dè gelegenheid 

om uw diensten of producten onder de aandacht te brengen van 

een breed publiek.

In dit sponsorboekje laten we u zien welke mogelijkheden er zijn om 

het feest te sponsoren, maar natuurlijk is er ruimte voor uw eigen 

ideeën of inbreng. Een ding is in elk geval duidelijk: zonder sponsoren 

geen Sluis-en-bruggenfeest! We hopen op uw bijdrage te mogen 

rekenen, alvast heel hartelijk bedankt!

Jet Woudsma

Bestuurslid Sluis-en-bruggenfeest

Afdeling Sponsoring

       sponsor@sbfeest.nl

Activiteitenteam 2015

Het activiteitenteam staat garant voor heel veel actie op en rond het water.

v.l.n.r. Robin Voorhamm, Jet Woudsma, Stephan van den Akker, Juul Voorhamm, 

David Thomason, Emma Thomason, Jarno van Westeren, Pim Plaatsman, Yannick

uit den Boogaard en Cees Kes.
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Wild Water Race

Stef Stuntpiloot

Sluis-en-bruggenfeest

Activiteitensponsor

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Sluis-en-bruggenfeest te 

sponsoren. U kunt uw naam verbinden aan een activiteit, maar ook 

een algemene – al dan niet financiële - bijdrage leveren aan de 

organisatie van het feest.

Als u kiest voor het sponsoren van een bepaalde activiteit heeft 

dat de volgende voordelen:

• Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan de naam van de activiteit.

• Uw bedrijfsnaam is duidelijk zichtbaar op diverse banners, die 

bv. langs De Kom worden opgehangen. Daar komt veel publiek 

langs, dus u kunt verzekerd zijn van aandacht.

• Uw naam wordt vermeld in de “S&Bfeest social media” en op 

onze site, met een link naar uw eigen site en een artikel over uw 

bedrijf en uw “band” met het S&Bfeest.

• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in de S&Bfeestkrant, onder-

deel van het Weespernieuws, dat wordt uitgegeven door Enter 

Weesp en bezorgd op alle huisadressen in Weesp.

De activiteiten die op die manier gesponsord kunnen worden zijn: 

het paalzitten, de Wildwaterrace, het touwtrekken, Stef Stuntpiloot, het 

vuurwerk en t-shirts. Verderop worden de activiteiten nader toegelicht.

Natuurlijk kunt u ook met een eigen activiteit bijdragen aan het 

feest. In dat geval moet u voor 1 mei 2015 contact met ons opnemen

via sponsor@sbfeest.nl. Er zijn veel mogelijkheden en we maken 

graag een afspraak om e.e.a. met u te bespreken!

Paalzitten

Wild Water Race

Touwtrekken

Stef Stuntpiloot
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Sluis-en-bruggenfeest

Paalzitten

Het paalzitten is een populair onderdeel van het Sluis-en-bruggen-

feest, waar heel veel publiek op afkomt. Aan de steiger waar het 

evenement plaatsvindt kan een grote banner (12 x 1m) worden 

opgehangen met uw bedrijfslogo.

Dag:  van donderdagavond tot zaterdagavond, onafgebroken

Kosten:  € 1.500,- (€ 1.000,- prijzengeld en € 500,- overige kosten)

Wild Water Race

Met de populaire Wild Water Race, op donderdagavond in De 

Kom, zit de stemming er altijd meteen in. Op de diverse onderdelen 

van de baan is ruimte voor banners of vlaggen met uw bedrijfsnaam.

Dag:  donderdagavond

Kosten:  € 500,-
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Sluis-en-bruggenfeest

Touwtrekken

Boven het water van de Kom strijden diverse teams tegen elkaar 

tijdens het touwtrekken, dat altijd veel publiek trekt. Banners of vlag-

gen met uw bedrijfslogo worden in de buurt van het evenement 

opgehangen.

Dag:  vrijdagavond

Kosten:  € 500,-

Stef Stuntpiloot

Bekend als eenvoudig kroegspelletje, maar nu levensgroot op en 

in het water! Een nieuwe attractie, waarvan we weten dat het een 

groot succes gaat worden. Wilt u het eerste bedrijf zijn dat deze 

hilarische activiteit gaat sponsoren?

Dag:  zaterdagmiddag

Kosten:  € 500,-
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Feestelijke afsluiting: vuurwerk

Ieder jaar wordt het Sluis-en-bruggenfeest afgesloten met een 

spectaculair vuurwerk. De totale kosten (€ 4.000,-) kunnen over 

meerdere sponsors verdeeld worden. 

Dag:  zaterdagavond

Kosten:  € 500,- (minimale bijdrage per sponsor)

Sluis-en-bruggenfeest

T-shirts

Alle vrijwilligers dragen tijdens het feest speciale shirts waardoor ze 

goed herkenbaar zijn. Op het shirt is ruimte voor uw bedrijfslogo, 

klein op de mouwen en groter voorop het shirt. 

Dag:  alle dagen

Kosten:  € 200,- logo groot, € 100,- logo klein
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Sluis-en-bruggenfeest

Feestsponsor

U hoeft niet per se uw bedrijfsnaam te verbinden aan een bepaalde 

activiteit, maar kunt er ook voor kiezen het Sluis-en-bruggenfeest 

als geheel te sponsoren. In dat geval gaat uw bijdrage in de “grote

pot” waaruit tal van zaken worden gefinancierd, die ook nodig 

zijn om van het feest een succes te maken. Denk hierbij aan het 

schoonmaken van de binnenstad, eten voor de vrijwilligers, de in-

vulling van de kinderspeelstraat, enz.

Als u hiervoor kiest wordt uw bedrijsfnaam op de volgende manieren

gepubliceerd:

• In berichten in de sociale media, op de website en in de nieuws-

brief;

• Uw logo komt op de algemene sponsorbanner;

• Uw bedrijfsnaam wordt genoemd in de S&Bfeestkrant van Enter.
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Sluis-en-bruggenfeest

SPONSORBOEK S&BFEEST 2015
Alle mogelijkheden voor S&Bfeest 2015 bij elkaar.


