
Voorwoord
Beste (potentiële) sponsor,

De instandhouding van de Vastelaovundj op Weert-Zuid is het voornaamste doel van V.V. de Vêrkusköp. Vastelaovundj is 
namelijk een volksfeest, waaraan menig bewoner van Weert-Zuid graag deelneemt. We zijn trots op het feit dat wij al 
jarenlang een belangrijke bijdrage kunnen en mogen leveren aan dit culturele feest. Door de jaren heen zijn we erin 
geslaagd een mooi jaarlijks terugkerend programma in elkaar te zetten waarbij er altijd gedacht wordt aan vermaak voor 
jong en oud. 

Het zal u niet verbazen, dat de hele organisatie van de vastelaovundj geld kost en we zijn dan ook op zoek naar sponsors 
die ons hierin willen steunen. In bijgaande sponsormap geven wij u aan wat de mogelijkheden zijn. We hebben een aantal 
pakketten samengesteld, waaruit u een keuze kunt maken. Uiteraard willen we daar van onze kant iets tegenover zetten, 
zodat ook u als sponsor van dichtbij de viering van vastelaovundj op Weert-Zuid kunt meemaken en beleven. 

Elk jaar brengen we ook, de inmiddels welbekende, Vêrkusköp krant uit waarin we de vereniging, de prinsen en uiteraard u 
als sponsor presenteren. Een krant in full color op tablet formaat zorgt voor een mooi visitekaartje waarin u de kans krijgt 
om een breed publiek te bereiken.

Natuurlijk bent u vrij om ook buiten deze pakketten om elke andere vorm van sponsoring aan te reiken. Elke bijdrage is 
van harte welkom en wordt door ons zeer gewaardeerd!

We hopen, dat u de vastelaovundj in het algemeen en de Vêrkusköp in het bijzonder een warm hart toedraagt en dat we u 
als sponsor van onze vereniging mogen begroeten.

Alvast heel hartelijk dank !

Met vriendelijke Vastelaovundj groeten,

V.V. de Vêrkusköp



Vorstenpakket
Hoofdsponsor    € 500,-
Dit pakket geeft recht op het voeren van de titel “Hoofdsponsor” van V.V.  de Vêrkusköp 
en de onderstaande items zijn onderdeel van dit pakket: 

Een advertentie ter grootte van een halve pagina in de krant met vermelding van de 

tekst ‘Mede Hoofdsponsor’ (formaat A3).

Een vermelding op de website met logo, een link en vermelding van de tekst ‘Mede 

Hoofdsponsor’.

Plaatsing van het logo of advertentie (met vermelding van de tekst Mede Hoofd-

sponsor) op de beamer tijdens alle activiteiten van V.V. de Vêrkusköp gedurende het 

seizoen.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Gala Bonte Avond van V.V. de Vêrkusköp.

 Zaterdag 20 januari 2018 

 Op de Gala Bonte Avond wordt u voorzien van een hapje en drankje in de VIP ruimte.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Kinder Bonte Middag.

 Zondag 21 januari 2018

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 27 januari 2018

Uitnodiging voor de Prinsenreceptie van V.V. de Vêrkusköp.

  Zondag 28 januari 2018, inclusief 10 consumptiebonnen. 

Uitnodiging en 4 vrijkaartjes voor de Seniorenmiddag van V.V. de Vêrkusköp.

	 Donderdag	1	februari	2018,	inclusief	koffie	met	vlaai.

Uitnodiging en 4 vrijkaartjes voor het Jeugdboerenbal van V.V. de Vêrkusköp.

   Zaterdag 3 februari 2018
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Prinsenpakket
         € 350,-
Onderstaande items zijn onderdeel van dit pakket: 

Een advertentie ter grootte van een kwart pagina in de krant (formaat A3).

Een vermelding op de website met een logo en eventueel een link.

Plaatsing van het logo of advertentie op de beamer tijdens alle activiteiten van V.V. 

de Vêrkusköp gedurende het seizoen.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Gala Bonte Avond van V.V. de Vêrkusköp.

 Zaterdag 20 januari 2018

 Op de Gala Bonte Avond wordt u voorzien van een hapje en drankje in de VIP ruimte.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Kinder Bonte Middag.

 Zondag 21 januari 2018

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 27 januari 2018

Uitnodiging voor de Prinsenreceptie van V.V. de Vêrkusköp.

  Zondag 28 januari 2018, inclusief 6 consumptiebonnen. 

Uitnodiging en 4 vrijkaartjes voor de Seniorenmiddag van V.V. de Vêrkusköp.

	 Donderdag	1	februari	2018,	inclusief	koffie	met	vlaai.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor het Jeugdboerenbal van V.V. de Vêrkusköp.

   Zaterdag 3 februari 2018
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Jeugdprinsenpakket
             € 200,-
Onderstaande items zijn onderdeel van dit pakket: 

Een advertentie ter grootte van een achtste pagina in de krant (formaat A3).

Een vermelding op de website met een logo en eventueel een link.

Plaatsing van het logo of advertentie op de beamer tijdens alle activiteiten van V.V. de 

Vêrkusköp gedurende het seizoen.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Gala Bonte Avond van V.V. de Vêrkusköp OF 

2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 20 januari 2018 of Zaterdag 27 januari 2018.

 Op de Gala Bonte Avond wordt u voorzien van een hapje en drankje in de VIP ruimte.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Kinder Bonte Middag.

 Zondag 21 januari 2018.

Uitnodiging voor de Prinsenreceptie van V.V. de Vêrkusköp.

  Zondag 28 januari 2018, inclusief 4 consumptiebonnen. 

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor de Seniorenmiddag van V.V. de Vêrkusköp.

	 Donderdag	1	februari	2018,	inclusief	koffie	met	vlaai.

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor het Jeugdboerenbal van V.V. de Vêrkusköp.

   Zaterdag 3 februari 2018.
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Programma

Mis in de St. Jozefskerk met opening Vastelaovundj seizoen 2017-2018

Opening van het seizoen in Keenterhart op het St. Jozefskerkplein

Uitroepen jeugdprins, aansluitend een disco

Uitroepen grote prins, aansluitend muziek met gastoptredens

Bonte Avond

Bonte Avond

Gala Bonte Avond

Kinder Bonte Middag

Kuit op Zuid

Prinsenreceptie

Seniorenmiddag met muziek, zang en buut

Jeugdboerenbal

Familie-optocht, aansluitend hosmiddag

Fieëst in de Vêrkusstâl

Baggemiddag met disco en artiesten

Abdicatie van onze prinsen in Keenterhart op het St. Jozefskerkplein

Zaterdag 18 november 2017

Vrijdag 5 januari 2018

Zaterdag 6 januari 2018

Donderdag 18 januari 2018

Vrijdag 19 januari 2018

Zaterdag 20 januari 2018

Zondag 21 januari 2018

Zaterdag 27 januari 2018

Zondag 28 januari 2018

Donderdag 1 februari 2018

Zaterdag 3 februari 2018

Zaterdag 10 februari 2018

Zaterdag 10 februari 2018

Maandag 12 februari 2018

Dinsdag 13 februari 2018

Vastelaovundj seizoen 2017 -2018

Alle activiteiten, behalve de opening en het Ballonne knallebal vinden plaats in Buurtcentrum 
Moesel aan de Christinelaan in Weert.



Advertentie
Naast de sponsorpakketten bestaat ook de mogelijkheid om een 
advertentie te plaatsen in onze krant, op de beamer tijdens alle 
activiteiten en op onze website. De krant wordt uitgegeven in A3 formaat.

Mogelijkheden       Excl. BTW Incl. BTW

Advertentie één achtste pagina     € 35,-  € 42,35

Advertentie kwart pagina     € 75,-  € 90,75 

Advertentie halve pagina     € 150,-  € 181,50

Advertentie hele pagina      € 300,-  € 363,-

Advertentie op de beamer     € 70,-  € 84,70

Combinatie advertentie één achtste pagina + beamer  € 85,-  € 102,85 

Combinatie advertentie een kwart pagina + beamer  € 125,-  € 151,25

Combinatie advertentie halve pagina + beamer   € 200,-  € 242,00

Combinatie advertentie volle pagina + beamer   € 350,-  € 423,50 

Extra vermelding op de website van V.V. De Vêrkusköp  € 40,-  € 48,40

Visuele indeling, de krant wordt uitgegeven A3 formaat.



Aanleverspecificaties
Om ervoor te zorgen, dat wij uw advertentie en/of logo met de juiste 
kwaliteit kunnen plaatsen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande 
aanleverspecificaties. Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u 
altijd mailen naar krant@verkuskop.nl.

Bestandsformaten:

Adobe Illustrator CS5 tot versie 15.0.0 (lettercontouren)

PDF (ingesloten fonts, liefst tijdschrift – certified)

Adobe Photoshop CS5 tot versie 12.0 (geen lagen of fonts)

Adobe Indesign CS5 tot versie 7.0

Microsoft Word 2004 

 

Advertentieformaten: 

Advertentie hele pagina  273 mm x 386 mm 

Adertentie halve pagina  273 mm x 193 mm

Advertentie kwart pagina 131,5 mm x 193 mm

Advertentie achtste pagina 131,5 mm x 91,5 mm

 

Aanleverspecificaties:Formaat : 100%

Resolutie: 300 DPI 

Advertentie aanleveren in full colour. U kunt de documenten aanleveren via het 

volgende e-mailadres: krant@verkuskop.nl.

 

Kunt u geen complete advertentie aanleveren dan kunnen wij tegen een meerprijs van €42,35 (incl. BTW)

uw advertentie vormgeven.  

Wat moet u ons sturen om een advertentie te maken?

1. Uw logo (geschikt voor drukwerk, 300 dpi, jpg, eps, ai)

2. De tekst voor de advertentie. Dit kunt u in een Microsoft Word bestand aanleveren.



Sponsorovereenkomst

Heden werd overeengekomen met Mevr/Dhr:

Handelend voor:

Bedrijf : 

Adres : 

Woonplaats :          Postcode : 

Telefoon :      

E-Mail : 

Advertentie

 Vorstenpakket 

 Prinsenpakket 

 Jeugdprinsenpakket

 Een advertentie  Volle pagina  Beamer:    Ja / Nee

     Halve pagina  Websitevermelding:  Ja / Nee 

     Kwart pagina

     Achtste pagina

Wijze van betaling: 

   Contant  € 

 Op rekening van VV de Verkusköp NL13 RABO 0176956921, na ontvangst van een bewijs 

 exemplaar dat wij u t.z.t zullen overhandigen.  

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW 

Opmerkingen      Bedrag

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

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

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

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

Datum:       Plaats:

Handtekening voor akkoord: 

Sponsor:       Uw Ambassadeur van V.V. de Vêrkusköp:   
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