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Toelichting 
 

Sponsoring 

 

Naamsvermelding. 

In het programma zal een plaats worden ingericht waar uw naam kan komen te staan. Dit mag een 

tekstregel van maximaal 50 tekens bedragen. (€35,-) 

 

Advertentie in het programmaboekje  

De programmaboekjes hebben een oplage van 750 st. 

We hebben de insteek om de Sint Jacobskerk in Vlissingen vol te krijgen. 

  

U kunt kiezen voor een advertenties van diverse omvang 

1. Advertentie kwart pagina (staand) hXb = 105mmX 74 mm ( € 75,--) 

2. Advertentie halve pagina (liggend) hXb = 105mmX 148 mm ( € 100,--) 

3. Advertentie hele pagina  (staand)hXb = 210mmX 148 mm (€ 125,--) 

 

Hoofdsponsoring  

Indien u Hoofdsponsor van ons evenement wilt worden, dan kunt u voor 1 februari contact opnemen 

met Leon Jobse 0118 615716 of mail bevrijdingsconcert@solcon.nl. We zullen dan samen met u kijken 

hoe we hieraan invulling kunnen geven. Hoofdsponsors krijgen gelegenheid een reclame uiting te doen 

op de voorkant van ons affiche. De affiches zullen op centrale plaatsen worden gehangen.   

 

Afhandeling sponsoring 

U ontvangt in januari-februari de factuur. Uw advertentie dient ook uiterlijk 28 februari aan ons te zijn 

aangeleverd middels onderstaande mailadres. Na 1 maart zal het programma boekje worden 

afgerond. Om die reden zullen advertenties die na 1 maart worden aangeleverd niet meer geplaatst 

worden. Let op! Een te late aanlevering van advertentie is geen reden om deze overeenkomst te 

ontbinden, er zal derhalve in dat geval ook niet worden gecrediteerd.  

 

Voorverkoop 

 

Wil u dit evenement niet missen reserveer dan reeds uw kaarten in de voorverkoop! U doet dit 

eenvoudig door bijgevoegd formulier in te vullen.  

Wij zullen dan medio maart een het bedrag incasseren. U ontvangt per email een bevestiging waarna 

uw kaarten op 18 april bij de kerk voor u klaar liggen. 

 

Indien u nog vragen heeft vernemen we dit graag middels onderstaande mail adres.  

 

 

Namens Chr. Brassband Middelburg & Walchers Mannenkoor, 

De organisatie,  

bevrijdingsconcert@solcon.nl 

  


