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Sponsoring 
 
Wie zijn de Broakese Karnavalszotten? 
 
Een gezellige, enthousiaste en actieve Geldropse carnavalsvereniging die zijn oorsprong heeft in de Geldropse wijk “Braakhuizen”. 
Opgericht in 1961, spelen wij nu al vele jaren een belangrijke rol in het culturele leven van Geldrop en omgeving.  
 
Als Broakese Karnavalszotten zetten wij ons ieder jaar in voor een stijlvol carnavalsfeest, dat als uiting van cultuur in een honderden 
jaren oude traditie van vele volkeren staat. Zo organiseren wij al jaren lang een gezellig en druk bezocht Prinsenbal en Receptie, de 
geweldige regionaal bekende Geldropse Tonpratersavond, 4 fantastische carnavalsavonden met artiesten met daarbij op 
zondagmiddag tijdens carnaval een gewaardeerde kindermiddag en op maandagmiddag een gezellige seniorenmiddag bij het 
Kastanjehof. Natuurlijk nemen wij ook deel aan de Lappegatse carnavalsoptocht op zaterdagmiddag tijdens het carnaval.  
Met uitzondering van de Geldropse Tonpratersavond is de toegang voor al onze evenementen voor iedereen GRATIS. 
 
Vanuit onze sociale verantwoordelijkheid brengen wij het carnaval tevens aan mindervaliden, kinderen, jongeren, zieken en 
ouderen; ieder naar hun eigen belevingswereld. 
 
De samenwerking met andere carnavalsverenigingen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij onderhouden actief contact met meer 
dan 12 bevriende carnavalsverenigingen in Geldrop, Mierlo, Heeze, Eindhoven, Someren en Helmond. 
 
Waarom sponsoren? 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste sponsoren die het carnaval en daarmede ook onze vereniging een warm hart toedragen en graag  
een steentje bij willen dragen aan het in stand houden van deze traditie en een stijlvol jaarlijks carnavalsfeest! Ook uw bijdrage zal 
het voor ons mogelijk maken de verschillende carnavaleske evenementen succesvol neer te zetten en onze maatschappelijke doelen 
te verwezenlijken. U ondersteunt een gezonde, betrouwbare vereniging met een maatschappelijke functie. 
 
Wat is onze tegenprestatie? 
Website 
Uw advertentie wordt geplaatst op onze website: http://www.broakesezotten.nl 
 
Reclamebordsponsoring 
Uw advertenties worden op minimaal een groot scherm, centraal en zichtbaar voor iedereen,   
getoond op alle carnavaleske bijeenkomsten van de vereniging, zoals: 
 

- Prinsenbal  (250 gasten, duur 6 uur);  
- Prinsenreceptie  (350 gasten, duur 5 uur);  
- Tonpraten  (500 gasten, duur 5 uur); 
- Carnaval   (5 dagdelen a 5 uur). 

 
Kosten: 
EUR 25     1x plaatsen advertentie  (uw advertentie is ca. om de 8minuten, 4sec in beeld) 
EUR 50     2x plaatsen advertentie  (uw advertentie is ca. om de 4minuten, 4sec in beeld) 
EUR 75     3x plaatsen advertentie (uw advertentie is ca. om de 2minuten, 4sec in beeld) 
EUR 100     4x plaatsen advertentie  (uw advertentie is ca. om de 1 minuut, 4sec in beeld) 
Hoe vaker uw advertentie wordt geplaatst hoe meer bent u in beeld! 
 
Uiteraard bent u welkom op alle carnavaleske bijeenkomsten van onze vereniging 
(gratis, muv de Geldropse Tonpratersavond)! 
 
Aanmelden: 
Telnr.: 06-20843184 email: secretaris@broakesezotten.nl 
 
Namens de vereniging en alle carnavalsvrienden hartelijk bedankt voor uw steun! 
 
Met carnavaleske groet, 
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SPONSOR CONTRACT  
 
 
Bedrijfsnaam:       _______________________________________ 

Contactpersoon:      _______________________________________ 

Adres:        _______________________________________ 

Telefoonnummer:      _______________________________________ 

Datum start contract:      _______________________________________ 

 
Bovengenoemde sponsor is bereid de Broakese Karnavalszotten te steunen voor het volgende bedrag, of op de 
volgende manier:   

 
Omschrijving van het/de gesponsorde bedrag/dienst:  _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Indien u kiest voor sponsoring middels goederen dan zullen wij deze goederen tijdens de Geldropse Tonpratersavond verloten. De club krijgt 
middels deze loterij inkomsten, daarom zijn we ook blij met goederen. 

 
(   ) Sponsor wil GEEN naamsvermelding    
 
* eerdere advertentie gebruiken/contact opnemen voor nieuwe advertentie (graag doorhalen wat niet van toepassing 
is) of materiaal mailen naar secretaris@broakesezotten.nl   
 
U kunt dit bedrag betalen aan de verenigingsleden die bij u langskomen, zij zullen deze overeenkomst invullen en doen 
toekomen aan de secretaris van de vereniging. Van de secretaris ontvangt u een tegengetekend exemplaar voor uw 
boekhouding. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag over te maken naar NL64 RABO 0115 9868 47 Rabobank 
Dommelstreek t.a.v. de Broakese Karnavalszotten. Van onze penningmeester ontvangt u een factuur voor het gekozen 
bedrag.  
 

Het bestuur en sponsorcommissie van de Broakese Karnavalszotten danken u hartelijk voor deze bijdrage. 
Wij vinden het een eer om u te mogen benoemen tot officiële sponsor van onze vereniging!  
 
 
Ondertekening: 
 

 
 
Sponsor           Sponsorcommissie 
 
 
____________________________      ____________________________ 
   


