
 

 

Gemeente Moerdijk, 2014 

 

Beste lezer, 

 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de tweede editie van het (jongeren)festival 
Ontpop! Het festival zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 27 september a.s. in de gemeente 
Moerdijk, aan de Moye keene te Klundert. Na het grote succes van vorig jaar met 2800 
unieke bezoekers, veel media aandacht, maar vooral de ondersteuning en activering richting 
jongeren, hopen we uw aandacht te trekken voor Ontpop 2014. 

Ontpop wordt dit jaar georganiseerd door een groep van 18 vrijwilligers, in de leeftijd 15 t/m 
24 jaar, in samenwerking met jongerenwerk Moerdijk. Het doel is om dit festival met een 
regionaal karakter neer te zetten. Ontpop is overtuigd van het lokale talent en geeft dit een 
prominente plek op het festival. Daarnaast willen we jongeren een kans aanbieden om 
kennis te maken met: kunst, cultuur en educatie, maar ook om hun talent te ontwikkelen en 
te focussen, of te wel, “ontpoppen”. In de voorbereiding naar het festival toe, worden dan 
ook vele workshops gegeven.  

Om Ontpop te realiseren hebben wij uw hulp als bedrijf of organisatie nodig. Als u ons 
evenement sponsort, bieden wij verschillende mogelijkheden tot reclame. De uitleg over 
deze sponsoring vindt u in de bijlage. 

Mocht u besluiten om ons te sponsoren of zijn er nog vragen, dan kunt u contact op nemen 
met het jongerenwerk, via het onderstaande adres of het bijgevoegde formulier mee te 
geven aan de desbetreffende vrijwilliger. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernadette van den Driest & Gijs Kluft 

Jongerenwerk gemeente Moerdijk 

                                                           Jongerencentrum Tune Inn 
Kristallaan 25D 

4761 ZC Zevenbergen 
Tel. 0612545899 

bernadette@jongerenwerktune.nl 
www.festivalontpop.nl  

      www.jongerenwerkmoerdijk.nl  



 

 

Sponsor pakketten festival Ontpop 

Wij bieden u verschillende sponsormogelijkheden aan. U kunt kiezen uit de volgende 
pakketten: 

o Donateurschap   - Logo op de donateurschap wand  
                   €35-  
 

o Tinnen pakket                        - Klein logo op festival 
      €65,-   
 

o Brons pakket                          - Middel logo op festival 
      €100,-             - Logo vermelding op website  
 

o Zilver pakket                          -  Groot logo op festival 
      €250 ,-                               -  Logo vermelding website 

- 3 VIP tickets 
- 3 usb sticks 

 
o Goud pakket                         - Groot logo op festival 

      €500,-                               - Logo vermelding op website 
                                               - 6 V.I.P Kaarten 
                                                - 5 usb sticks  

 
o Platinum pakket                   - Groot logo op festival 

       €750,-                             -  Logo vermelding op website 
                                                -  6 V.I.P Kaarten 
                                                - 10 usb sticks  
                                                - Naam of logo vermelding op crew shirt 

o Eigen bijdrage 

…………………………………………………………………………………………. 

Vul het bijgevoegde sponsorformulier in en stuur het retour of geef het formulier mee 
aan de desbetreffende vrijwilliger. Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging en 
een kopie van het door u ingevulde formulier. 

                   Jongerencentrum Tune Inn 
                   Kristallaan 25D 
                   4761 ZC Zevenbergen 
 

 



 

 

Sponsorovereenkomst 

De firma…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vertegenwoordigd door…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres gegevens firma 
 
Straat:                                   ….………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode + Plaats:               ….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel:                                         ….………………………………………………………………………………………………….. 
Email:                                    ….………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pakketten: 
o Tinnen pakket        €35,- 
o Brons pakket          €65,- 
o Zilver pakket          €100,- 
o Goud pakket          €250,- 
o Platinum pakket    €500,- 
o Eigen bijdrage 

€………………………………… 
 
Het gedoneerde bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer 110846966 ter name 
van Surplus welzijn. Wilt u duidelijk vermelden dat het geld bestemd is voor `Jongerenwerk 
Moerdijk – Ontpop` 
 
Mocht u het contant willen betalen kunt u contact opnemen met Bernadette van den Driest 
– Jongerenwerker gemeente Moerdijk, of het geld mee geven aan de desbetreffende 
vrijwilliger. 
 
 
Datum overeenkomst:               ……………………………………………………… 
Handtekening firma:                  ……………………………………………………... 
 
 
*Vul het formulier in en stuur het retour of geef het formulier mee aan de desbetreffende 
vrijwilliger. Binnen twee weken ontvang u bevestiging en een kopie van het formulier retour. 

 
 


