Carnavalvereniging De Noortukkers

Postbus 403 2200AK Noordwijk

SPONSORPLAN CARNAVALVERENIGING DE NOORTUKKERS 2014-2015
Onze vereniging bestaat uit ruim 300 leden die veelal ook vrijwilligers zijn. Ons motto is “Carnaval voor
en door de Noortukkers”. Naast het organiseren van de feesten rond de carnaval (Het
blaaskapellenfestival, het themafeest, de kroegentocht, de optocht etc.) gaan we tijdens de Carnaval
als vereniging op bezoek bij diverse basisscholen in Noordwijk, de beide Woon-Zorgcentra Huize
Jeroen en Groot Hoogwaak en de bewoners van Noordwijkerduin. Ook organiseren wij voorafgaand
aan het Carnaval een middag voor alle senioren in het dorp. Tijdens deze bezoeken en feesten is het
voor ons vooral van belang dat wij de ander een leuke dag bezorgen. Om dit te kunnen doen boeken
wij diverse artiesten en DJ’s, huren wij leuke locaties en zorgen wij dat onze prinsenparen,
dansmariekes, jeugdraad en raad van elf er verzorgd uitzien. Om dit als kleine vereniging te kunnen
doen, kunnen wij niet zonder onze sponsoren.
Heeft u interesse? Hieronder leest u op welke manieren u onze vereniging kunt ondersteunen en
welke tegenprestaties u daarvoor mag verwachten.

Algemene Sponsoring
De kosten voor algemene sponsoring bedragen € 150,00 per jaar. Hiervoor krijgt u 2 passe-partouts
op (bedrijfs)naam die recht geven op:
 gratis toegang tot alle door de CVN georganiseerde feesten (uitgezonderd Het Feest van
Noortuk);
 ontvangst clubblad de Maskerade;
 vermelding in het jaarlijkse Magazine op sponsorpagina;
 vermelding in de feestzaal op de beamer;
 vermelding op de website.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot sponsoring op de achterzijde van de lidmaatschapskaart. Er zijn
twee ruimtes beschikbaar. De kosten hiervoor bedragen € 150,00 per jaar.
Vrienden van de Noortukkers
Voor € 100,00 per jaar behoort u tot de ‘vrienden van’ Carnavalvereniging De Noortukkers, ook wel
bekend als de Club van 100. Mede dankzij de Club van 100 zijn wij in staat om gezellige
carnavalsactiviteiten te organiseren. Voor uw bijdrage ontvangt u:
 één uitnodiging voor de fotokijkmiddag met aansluitend buffet. Deze vindt een week na afloop
van het carnaval plaats;
 één passe-partout op naam, welke toegang geeft tot alle door de CVN georganiseerde
feesten (uitgezonderd Het Feest van Noortuk);
 ontvangst clubblad de Maskerade;
 vermelding op ‘Vrienden van’-pagina in de Maskerade, op de website en op de beamer tijdens
onze feesten.
Advertentie in het magazine
Kosten voor een zwart/wit-advertentie zijn afhankelijk van de grootte € 75,00, € 140,00, € 275,00 of €
500,00. Ook is er, in beperkte mate, ruimte voor een aantal kleurenadvertenties. Hiervoor gelden
afwijkende prijzen, variërend van € 100,00 tot € 650,00. Verspreiding van het magazine vindt huis
aan huis plaats in Noordwijk ca drie weken voorafgaand aan het groot carnaval. Bij advertenties
vanaf ½ pagina wordt uw bedrijfsnaam tevens vermeld op de beamer tijdens onze feesten.
Advertentie in Maskerade
Voor maar € 25,00 extra kunt u uw advertentie in het magazine uitbreiden met een advertentie in de
Maskerade. De Maskerade is ons clubblad en wordt verspreid onder onze leden en sponsoren.
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Deelnemen aan de Kroegentocht (uitsluitend voor cafés, bars, eetgelegenheden of kantines)
Op de carnavalsmaandag stelt u uw zaak open tussen 15.11 uur en 21.11 uur om eenieder die deel
wil nemen aan de kroegentocht te voorzien van een consumptie. Op de kaart van de deelnemer zet
u een stempel. Is de kaart vol dan geeft u een button. De vereniging zorgt voor de stempelkaarten,
buttons en publiciteit. Kosten € 100,00 per jaar.
Het Feest van Noortuk
Voorheen het prinsenbal, sinds enkele jaren omgedoopt naar Het Feest van Noortuk. Een aantal
weken na de carnaval organiseren de oud-prinsen een te gek feest met ieder jaar een ander
(kleuren)thema. Kosten € 100,00 per jaar. U krijgt hiervoor 2 toegangskaarten en een vermelding op
de beamer.
Vrienden van de Raad
De Vrienden van de Raad is een initiatief van de Raad van Elf. De opbrengsten van deze sponsoring
worden besteed aan de artiest voor de zaterdagavond. Voor € 50,00 ontvangt u naast een top-avond
een, speciaal voor de Vrienden van de Raad ontworpen, verenigingsspeldje en een vermelding op
de beamer tijdens dit feest.
Donatie
Kosten afhankelijk van uw gift. De gever verwacht geen tegenprestatie, alhoewel ludieke acties wel
een sterke kant zijn van Carnavalverening De Noortukkers.
Sponsoring in natura
U heeft bepaalde goederen, diensten of kwaliteiten die u aan ons gratis of voor een speciale prijs
beschikbaar wilt stellen. Over onze tegenprestatie willen wij graag met u een gesprek aangaan. Wij
leveren u voor uw sponsoring een tegenprestatie op maat .
Facturatie
U ontvangt voor alle vormen van sponsoring een factuur. Alles op één factuur of liever voor iedere
sponsoractiviteit apart, de keuze is aan u. Laat het ons weten.
Lidmaatschap
Geen sponsor, maar toch de vereniging willen steunen en genieten van onze feesten? Kies dan voor
het lidmaatschap. De kosten hiervan bedragen € 25,00 per jaar. Hiervoor krijgt u een
lidmaatschapskaart welke recht geeft op gratis entree op alle door de CVN georganiseerde feesten
(uitgezonderd Het Feest van Noortuk. Als lid krijgt u wel een reductie op de entreeprijs). Tevens
ontvangt u ten minste 3 x per jaar ons clubblad de Maskerade.
Heeft u interesse in het sponsoren van onze vereniging of vragen over sponsoring? Neem dan
contact op via mail ledenadministratie@denoortukkers.nl.
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