
 

Noteer alvast in uw agenda – Koepeltjes festival 2020 – Zaterdag 27 juni 2020 
Neem gerust een kijkje op onze website: www.koepeltjesfestival.nl  

  

ZATERDAG 27 JUNI 2020 

 

Stichting Koepeltjesfestival 
Hooiweg 8  9761 GR  Eelde  
  
secretariaat@koepeltjesfestival.nl  
www.koepeltjesfestival.nl 
 
IBAN: NL02RABO 0172 4222 72 
KvK 56257996 

ANBI: RSIN nummer: 852044422 

  
  

Sponsorpakketten Koepeltjesfestival 2020  

Sponsorpakket Goud - € 250,- 

2 wc-brillen - vermelding website - dankadvertentie - 2 pagina's ledwall vermelding (in de slide komt 

uw logo 2 x voorbij of 2 losse slides) – Mogelijkheid voor het ophangen van 2 spandoeken op 2 

bouwhekken. (bouwhek afmeting: 338 cm x 174 cm) 

 

Sponsorpakket Zilver - € 150,- 

2 wc-brillen - vermelding website - dankadvertentie - 2 pagina's ledwall vermelding (in de slide komt 

uw logo 2 x voorbij of 2 losse slides) – Mogelijkheid voor het ophangen van 1 spandoeken op 1 

bouwhek. (bouwhek afmeting: 338 cm x 174 cm) 

 

Sponsorpakket Brons - € 100,- 

wc-bril - vermelding website - dankadvertentie - 1 pagina ledwall vermelding 

 

Donateur - € 50.- (De club van 50) 

wc-bril - vermelding op de website in “de club van 50” 

 

Het "ik sla dit jaar over" pakket - € 25,- 

wc-bril, 1 koepelmunt en een leuke avond 

 

Vriend € 12,50 (doorlopende machtiging) 

Persoon zonder vermelding - wc bril - verloting onder de vrienden 

 
Wilt u sponsor of donateur worden? Laat het ons weten! 
1. Vul het machtigingsformulier in op de website (rechtboven in het menu).  
2. Via de mail op info@koepeltjesfestival.nl. 
3. Bel met Mieke Heijkens 06-38054640 of Jacob van Gelder 06-27612724. 
 
 
NOTE: Weet u dat het Koepeltjesfestival een ANBI-status heeft. Dit betekend naast de 
zekerheid van een open en betrouwbare organisatie ook dat giften en sponsorbijdragen voor 
donateurs aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 
Leuker kunnen we het voor u als sponsor niet maken toch? 
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