
Voorwoord
Beste (potentiële) sponsor,

Wij willen u hartelijk danken voor de mogelijkheid die onze ambassadeur van u heeft gekregen om een toelichting te geven 
op onze sponsormogelijkheden. 

Als vastelaovendj vereniging zijn we heel erg blij dat we weer vooruit mogen kijken naar een “normale” vastelaovendj. Na 
twee bijzondere jaren gaan wij er in ieder geval weer met heel veel plezier de schouders onder zetten om dit culturele feest 
als vanouds te organiseren.

Tegelijkertijd beseffen we ons dat het voor velen nog altijd roerige en onzekere tijden zijn! Na de uitbraak van de coronapan-
demie veranderden alle perspectieven en werden veel zekerheden ineens erg onzeker. Die pandemie ligt inmiddels weliswaar 
achter ons maar de wereld is allerminst tot rust gekomen. Wij kunnen ons zondermeer voorstellen dat deze ontwikkelingen 
ook invloed hebben op uw ondernemerschap. In deze brief doen wij echter wel een beroep op uw ondernemerschap en 
hopen we dat u dit jaar in de gelegenheid bent om ons te steunen. 

Al jarenlang worden wij namelijk op een fantastische manier gesteund door de ondernemers van Weert en omstreken; zelfs 
in de bijzondere laatste 2 jaren, waarvoor nogmaals onze dank! Deze jaarlijkse steun is voor ons enorm waardevol! Zonder 
deze financiële steun of steun in natura is het voor ons niet mogelijk om elk jaar weer garant te staan voor de organisatie van 
het culturele feest van vastelaovendj op Weert-Zuid.
 
Het zal u niet verbazen, dat de hele organisatie van de vastelaovendj geld kost en we zijn dan ook op zoek naar sponsors die 
ons hierin willen steunen. In bijgaande sponsormap geven wij u graag aan wat de mogelijkheden zijn.
 
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 tabloidformaat zorgt voor een mooi visitekaartje waarin u de kans krijgt 
om een breed publiek te bereiken. V.V. de Vêrkusköp staat garant voor de huis aan huis bezorging van ruim 5000 exemplaren! 
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 vastelaovendj 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 vastelaovenj groeten,
V.V. De Vêrkusköp



Vorstenpakket
Hoofdsponsor    € 525,-
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 Hoofdsponsor) 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 28 januari 2023

 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 29 januari 2023

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 4 februari 2023

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

  Zondag 5 februari 2023 inclusief 10 consumptiebonnen. 

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

 Donderdag 9 februari 2023, inclusief koffie met vlaai.

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

   Zaterdag 11 februari 202
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Prinsenpakket
         € 375,-

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 28 januari 2023

 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 29 januari 2023

Uitnodiging en 2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 4 februari 2023

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

  Zondag 5 februari 2023, inclusief 6 consumptiebonnen. 

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

 Donderdag 9 februari 2023, inclusief koffie met vlaai.

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

   Zaterdag 11 februari 2023
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Jeugdprinsenpakket

             € 210,-
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 gedu-

rende het seizoen.

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

2 vrijkaartjes voor Kuit op Zuid.

 Zaterdag 28 januari 2023 of Zaterdag 4 februari 2023

 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 29 januari 2023.

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

  Zondag 5 februari 2023, inclusief 4 consumptiebonnen. 

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

 Donderdag 9 februari 2023, inclusief koffie met vlaai.

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

   Zaterdag 11 februari 2023
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Programma

Uitroepen grote prins, opening Vastelaovendj seizoen 2022-2023

Uitroepen jeugdprins(es), aansluitend een disco

Bonte Avond

Bonte Avond

Gala Bonte Avond

Kinder Bonte Middag

Kuit op Zuid

Prinsenreceptie

Seniorenmiddag met muziek, zang en buut

Jeugdboerenbal 2x11 jaar

Familie-optocht, aansluitend hosmiddag

Fieëst in de Vêrkusstâl

Baggemiddag met disco en artiesten

Abdicatie van onze hoogheden 

Vrijdag 11 november 2022

Vrijdag 14 januari 2023

Donderdag 26 januari 2023

Vrijdag 27 januari 2023

Zaterdag 28 januari 2023

Zondag 29 januari 2023

Zaterdag 4 februari 2023

Zondag 5 februari 2023

Donderdag 9 februari 2023

Zaterdag 11 februari 2023

Zaterdag 18 februari 2023

Zaterdag 18 februari 2023

Maandag 20 februari 2023

Dinsdag 21 maart 2023

Vastelaovendj seizoen 2022-2023



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     37,-  44,77

Advertentie kwart pagina     80,-  96,80 

Advertentie halve pagina      160,-  193,60

Advertentie hele pagina      315,-  381,15

Advertentie op de beamer     75,-  90,75

Combinatie advertentie één achtste pagina + beamer  90,-  108,90 

Combinatie advertentie een kwart pagina + beamer  132,-  159,72

Combinatie advertentie halve pagina + beamer   210,-  254,10

Combinatie advertentie volle pagina + beamer   370,-  447,70 

Extra vermelding op de website van V.V. De Vêrkusköp  42-  50,82

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.

Bestandsformaat:

PDF (ingesloten fonts, liefst tijdschrift – certified)  

 

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:

Resolutie: 300 DPI 

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

volgende e-mailadres: krant@verkuskop.nl. Vermeld daarbij het advertentieformaat en de naam van de sponsor.



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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