
Beste heer/mevrouw,

De Zomerfeesten Epse is een feest voor alle bewoners in en rondom Epse. Al sinds 1983 wordt dit feest door 

de plaatselijke ondernemers georganiseerd. Sinds 2016 worden de Zomerfeesten Epse door vrijwilligers uit 

het dorp georganiseerd. Wij organiseren op eigen kracht, met de medewerking van vele vrijwilligers, ieder jaar 

weer een geweldig dorpsfeest voor jong en oud. Dit jaar organiseren wij ook een fantastisch Koningsfeest voor 

het dorp. Om dit mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van sponsoren. 

Dankzij u als sponsor kunnen wij tijdens beide evenementen mensen uit Epse en omstreken een fantastisch 

dorpsfeest en Koningsfeest laten beleven met live muziek en tal activiteiten voor jong en oud. 

Sponsoring van de Zomerfeesten Epse en het Koningsfeest biedt voor u de uitgelezen kans tot het vergroten 

van de naamsbekendheid van uw onderneming. 

Wij willen iedereen, groot of klein, een kans bieden om sponsor te worden van de Zomerfeesten Epse en van 

het Koningsfeest. Daarom kunt u kiezen voor één van de sponsorpakketten of een vrije gift. De verschillende 

sponsorpakketten, mogelijkheden en bijbehorende kosten vind u in de bijlage.

Heeft u interesse? Stuur dan een email naar: info@zomerfeestenepse.nl

We nemen op korte termijn contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken. Of stuur het 

bijgevoegde sponsorformulier ingevuld en getekend retour.

Wij hebben er heel veel zin in om, samen met u als sponsor, twee geweldige feesten te organiseren voor het 

mooie Epse en de omgeving.

Met feestelijke groet,

Het bestuur van Stichting Zomerfeesten Epse

www.zomerfeestenepse.nl  |  email: info@zomerfeestenepse.nl 
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(Bedrijfs)naam:.................................................................................................................................................

Naam contactpersoon:....................................................................................................................................

Straat en huisnummer:....................................................................................................................................

Postcode en plaats:..........................................................................................................................................

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

E-mail adres:....................................................................................................................................................

Sponsoring 

Ik/wij sponsoren de Zomerfeesten Epse voor een bedrag van €..............................................................

Ik/wij sponsoren de Zomerfeesten Epse in natura. Te weten: .................................................................

Bijvoorbeeld: bingoprijzen, kabelhaspels, dranghekken             .................................................................

                    .................................................................

Of kies voor een sponsorpakket:

Sponsorpakket   Subsponsor A  €500,-

     Subsponsor B €250,-

     Subsponsor C  €75,-

De sponsor heeft kennis genomen van de inhoud van het sponsorpakket en de te betalen 
sponsorbijdrage. Het sponsorpakket zal worden gefactureerd aan de door u opgegeven 
bedrijfsgegevens.

De betalingscondities zijn 100% binnen 30 dagen na factuurdatum.
 

Voor akkoord getekend:.........................................................................................................................

Bedrijfsnaam:.........................................................................................................................................

Contactpersoon:..................................................................................................................................... 
 
Wij verzoeken u het ingevulde sponsorformulier te verzenden naar:
email: info@zomerfeestenepse.nl t.a.v. de Sponsorcommissie

KvK nummer: 65493273 | Rabobank: NL02 RABO - 0187 6865 80
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Hoofdsponsor

De hoofdsponsor gaat een exclusieve verbintenis aan met de Stichting Zomerfeesten Epse. 

De verbintenis wordt gezamenlijk opgesteld en afgestemd met de mogelijkheden die binnen 

de Zomerfeesten en het Koningsfeest van toepassing kunnen zijn. 

De hoofdsponsor wordt in ieder geval het volgende geboden:

• Advertentie (hele pagina, formaat A5) in het programmaboekje van Zomerfeesten

• Logovermelding op de entree van het festivalterrein tijdens de Zomerfeesten 

• Logovermelding op de website van zowel de Zomerfeesten als het Koningsfeest

• Logovermelding (groot) op het sponsordoek dat op het festivalterrein hangt op zowel de 

   Zomerfeesten als het Koningsfeest

 

Subsponsor A

Een subsponsor vanaf €500,- wordt het volgende geboden:

• Naamsvermelding/logo op het sponsordoek dat op het festivalterrein hangt op zowel de 

   Zomerfeesten als het Koningsfeest

• Advertentie (halve pagina, formaat A6) in het programmaboekje van Zomerfeesten

• Logovermelding op de website van zowel de Zomerfeesten als het Koningsfeest

Subsponsor B

Een subsponsor vanaf €250,- wordt het volgende geboden:

• Naamsvermelding/logo op het sponsordoek dat op het festivalterrein hangt op zowel de 

   Zomerfeesten als het Koningsfeest

• Logovermelding in het programmaboekje van de Zomerfeesten 

• Logovermelding op de website van zowel de Zomerfeesten als het Koningsfeest

Subsponsor C

Een subsponsor vanaf €75,- wordt het volgende geboden:

• Naamsvermelding/logo (klein) op het sponsordoek dat op het festivalterrein hangt op zowel de 

   Zomerfeesten als het Koningsfeest 

• Logovermelding op de website van zowel de Zomerfeesten als het Koningsfeest 

Subsponsor

U kunt er ook voor kiezen om als subsponsor een bedrag naar keuze te sponsoren. Ook het sponsoren in 

natura is mogelijk. Informeer naar de moglijkheden. Als subsponsor krijgt u altijd een logovermelding op de 

website van zowel de Zomerfeesten als het Koningsfeest.
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