
MAAK HET MEE! 
MAAK HET MOGELIJK! 

Talent, creativiteit, saamhorigheid en enthousiasme sponsoren en uw 
(bedrijfs)naam verbinden aan een uniek theaterspektakel? 

 

WORD SPONSOR VAN HET PODIUMSPEKTAKEL HARDERWIJK! 
 

 BRONS 
€ 300,-* 

ZILVER 
€ 600,-* 

GOUD 
€ 1.100,- 

HOOFD- 
SPONSOR 

Logo op de website 
podiumspektakel.nl 

v v v v 

Logo in het programmaboekje v v v v 

Bedankje op Facebook 
(meer dam 1050 volgers) 

 v v v 

Logo op de flyers   v v 

Logo op het entreekaartje    v 

Vermelding naam in persbericht    v 

Uitingen tijdens uitvoeringen    v 

Aantal vrijkaarten 2 4 8 12 

Consumptiemunten 4 16 32 48 

Diner vooraf 2 4 8 12 

* genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
 

Naast deze pakketten zijn er ook diverse andere mogelijkheden om te sponsoren. Zo kunt u een 
specifiek onderdeel van het spektakel sponsoren of shirtsponsor worden van de gastvrouwen en 
gastheren. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

Wie zijn wij? 
Het bestuur van Stichting Podiumspektakel Harderwijk wordt gevormd door: 

• Fred Kappers, voorzitter: info@kappers-advies.nl 

• Ferry Houtzager, penningmeester: ferry.houtzager@kpnmail.nl 

• Cees Berkvens, secretaris: info@podiumspektakel.nl 

• Dim van Rhee, vice-voorzitter: dimvanrhee@gmail.com 

• Evelien van Zandbergen-Gardenbroek, artistieke zaken: 
evelienvanzandbergen@kpnmail.nl 

• Laura van der Linde en Ron Cornet, PR & Communicatie: ron@podiumspektakel.nl 
 

Sponsorcomité 
• Evelien van Zandbergen-Gardenbroek, coördinator Sponsorcomité: 

evelienvanzandbergen@kpnmail.nl, 06-53 68 20 34 

• Wilco Wezenberg: wilco@podiumspektakel.nl, 06-51 03 26 69 

• Chris Jansen: chris@tweezaken.nl, 06-82 21 25 15 
• Peter van den Berg: peter@tweezaken.nl, 06-12 58 49 28 

• Hans Peter Roelofsen: hp.roelofsen_holding@kpnmail.nl, 06-13 17 37 14 
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De ondergetekenden: 
 

Bedrijfsnaam:     
 

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:    
 

Adres:     
 

Postcode:    
 

Plaats:     
 

E-mail:     
 

hierna te noemen ‘Sponsor’ 
 

en 
 

Stichting Podiumspektakel Harderwijk 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:     
Weiburglaan 3 
3844 KZ  HARDERWIJK 

 
hierna te noemen ‘SPH’ 

 
verklaren een overeenkomst te hebben gesloten voor sponsorpakket 

 

 brons  zilver  goud  hoofdsponsor 

rondom het optreden van het Podiumspektakel Harderwijk op 4, 5 en 6 juli 2019. Voor de 
inhoud van het sponsorpakket en de bijbehorende uitingen wordt verwezen naar bijgevoegd 
overzicht van de verschillende pakketten. 

 
Naast het pakket wordt gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheid: 

 
 

 
 

 
 

 

De  totale  kosten bedragen €  (exclusief BTW) en dienen binnen 30 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan op bankrekening NL24 RABO 0375 5112 61. Facturatie zal 
plaatsvinden in mei 2019. 

 

Aldus opgemaakt en overeengekomen, 
 

Plaats:   Datum:      
 

Handtekening sponsor: Handtekening SPH 
 


