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SPONSORFORMULIER 2018 

 
 
Op dit sponsorformulier vindt u een overzicht van onze sponsormogelijkheden. U ondersteunt de voorstelling “3 
Musketiers” geproduceerd door Jeugdmusicalgroep De Jonge Stem op 8 en 9 november 2019 in de 
Stadsschouwburg Velsen. U kunt onderstaand formulier invullen en zenden aan info@dejongestem.nl of naar Dr. 
Leenaersstraat 22, 1901 AR Castricum.  
 
□ Vrienden van 

Voor € 80,- wordt uw naam of bedrijfsnaam genoemd in ons programmaboekje met een oplage van 
minimaal 300 stuks, krijgt u een programmaboekje en 2 vrijkaarten voor onze voorstelling. 

 
□ Supporter print en online 

U krijgt een advertentie in het goed gelezen programmaboekje en een tekstuele vermelding op de website 
(www.dejongestem.nl) met een link naar uw eigen website. Het programmaboekje is in full color A4 formaat 
en heeft een oplage van minimaal 300 stuks. 
 

Kosten Formaat advertentie 

€  50,-- A7 

€  100,-- A6 

€  200,-- A5 

€  400,-- A4 

 
□ Dragend 

Voor € 300 krijgt u een een halve pagina(A5) advertentieruimte in ons programmaboekje, wordt u vermeld 
op onze website en komt één (of meer) van onze leden een lied naar wens zingen op uw huiskamerconcert, 
de verjaardag van oma, uw bedrijfsvergadering of het huwelijksfeest van oom en tante. 

 
□ Hoofdsponsor 

Voor 500 euro krijgt u een pagina (A4) advertentieruimte in ons programmaboekje, wordt u vermeld op onze 
website, krijgt u twee vrijkaarten voor de voorstelling en komt onze regisseur en professioneel 
musicalactrice, Mieke van der Hulst met één (of meer) van onze leden een lied naar wens zingen op uw 
huiskamerconcert, de verjaardag van oma, uw bedrijfsvergadering of het huwelijksfeest van oom en tante. 
 

□ Sponsor zonder tegenprestatie 
U bepaalt zelf het sponsorbedrag en verwacht geen tegenprestatie. Sponsorbedrag: € …………….. 

 
(Bedrijfs)naam:  ………………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………. 
(indien van toepassing) 
Emailadres:  ………………………………………………………………………………. 

 
Factuuradres:  ………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:  ………………………………………………………………………………. 

 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, of heeft u een verzoek tot maatwerk? Neemt u dan gerust contact met ons 
op via info@dejongestem.nl. Dan onderzoeken wij graag met u wat voor u de beste mogelijkheden zijn.  
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