SPONSORPAKKETTEN
DRAAGT U BIJ AAN DE VIERING VAN
750 JAAR ROOSENDAAL?

www.roosendaal750jaar.nl

Roosendaal, november 2017

MISSIE, VISIE EN AMBITIE STICHTING

Geachte heer, mevrouw,

MISSIE
Stimuleren dat de Roosendalers samen
met plezier en enthousiasme het
750 jarig feest organiseren.

U heeft het vast en zeker vernomen, in 2018 bestaat de stad
Roosendaal 750 jaar. Een feest dat inwoners van Roosendaal
samen vieren en organiseren. Stichting Roosendaal 750 jaar helpt
de Roosendalers in opdracht van het gemeentebestuur met de
organisatie van het feestjaar. Veel inwoners en organisaties dragen
bij aan het feestjaar met hele diverse activiteiten en evenementen.
Daardoor is een mooi en vooral gevarieerd programma ontstaan.
Een programma, waaraan in de loop van de tijd nog een aantal
activiteiten aan toegevoegd kan worden.
Het gemeentebestuur maakt een groot deel van het programma
financieel mogelijk, maar verwacht ook vanuit de Roosendaalse
samenleving en het bedrijfsleven een bijdrage. Daarom nemen
wij de vrijheid u te benaderen met de vraag om het programma
Roosendaal 750 jaar mede te ondersteunen middels een financiële
bijdrage of sponsoring in natura.
Uiteraard begrijpen wij dat het naast de sympathie, die u als
Roosendaals bedrijf heeft voor de jarige stad, het voor uw bedrijf
ook interessant moet zijn om sponsor te worden. Wij bieden u
daarom een gevarieerd aanbod aan sponsorpakketten aan,
waarbij u zelf de keuze hebt op welke wijze u een bijdrage kunt
en wilt leveren. Met als doel publiciteit voor uw bedrijf en mogelijk
ook aantrekkelijk om uw relaties bij een aantal gelegenheden uit te
nodigen. Graag maken wij in overleg met u een passend sponsorpakket.

Mogen wij op uw steun rekenen?

Met vriendelijke groet,
Stichting Roosendaal 750 jaar,
Namens deze,

Cor Verbogt, voorzitter

VISIE EN AMBITIE
Het hele jaar door gaan Roosendalers
zelf initiatieven ontplooien om het feest
vorm en inhoud te geven.
Het feest verbindt Roosendalers door
het samenbrengen van initiatieven,
creativiteit en uitvoeringskracht in
nieuwe en bestaande evenementen.
De activiteiten tijdens het feest zijn
origineel, creatief en dragen bij aan het
historisch of toekomstig besef over
Roosendaal bij de Roosendaler.
Het feest is een investering in nieuwe
toekomstige initiatieven die bijdragen dat
inwoners trots zijn op Roosendaal.

Samenstelling Stichting Roosendaal 750 jaar
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Floor Bleijenberg
Eric Jansen
René Mol
Rens van den Oever
Stuurgroep
Burgemeester Jacques Niederer
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Joseph Dekkers

PROGRAMMA
ROOSENDAAL 750 JAAR
Zie ook website: www.roosendaal750jaar.nl

2 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE

Het feestjaar wordt officieel geopend tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die
plaatsvindt in de Sint Jan. De muziek zal daarbij verzorgd worden door ‘Start Spreading
The News’.

JANUARI • FEBRUARI

CARNAVAL

Het carnavalsfeest staat in het teken van Roosendaal 750 jaar, getuige ook het gekozen
motto: ‘Das m’n stadje’. Speciaal vanwege het feestjaar wordt er een tentoonstelling
georganiseerd in de Kring, die op 7 januari officieel wordt geopend.

30 MAART T/M 4 APRIL

NOSTALGISCHE VOORJAARKERMIS

Op de Oude Markt, Bloemenmarkt en Tongerloplein zullen zo’n 30 nostalgische kermisattracties worden
opgesteld met daarbij ook een nostalgische Spiegeltent. We gaan jaren terug in de tijd en herleven
de kermis uit de jaren dat de kermis nog hét hoogtepunt was van het jaar. Aan deze nostalgische kermis
wordt een educatief programma en een tentoonstelling verbonden.

9 JUNI

LEERLINGENMUZIEKDAG

Jongeren uit Roosendaal krijgen een podium op het Tongerloplein om hun muzikaal talent te laten zien
en te laten horen.

30 JUNI

FUN RUN ROOSENDAAL

Op het sportpark Vierhoeven gaan leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook anderen de strijd
met elkaar aan in diverse sportieve onderdelen. Ook een quiz over Roosendaal 750 jaar behoort tot het programma.

8 SEPTEMBER

ZWAAIGAT CONCERT DOOR IQ AARMOEINIEKE

Dit illustere muziekgezelschap gaat een concert ‘aan de Vliet’ verzorgen met uiteraard verrassende elementen uit
750 jaar Roosendaal.

21 T/M 30 SEPTEMBER
VRIJDAG 21 SEPTEMBER

FEESTWEEK

OPENING FEESTWEEK

Deze feestweek wordt geopend met een spectaculair optreden van de Valley Sound Big Band, die samen
met Roosendaalse zangtalenten het jarige Roosendaal muzikaal in het zonnetje zet.

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

ROOSKLEURIG FESTIVAL

Voor de eerste maal in Roosendaal een heus Zomerfestival met muziek en diverse activiteiten op
de Oude Markt en het Tongerloplein met diverse podia in dit gebied.

ZONDAG 23 SEPTEMBER

ROOSENDAALS TREFFEN

Deze dag vindt het Roosendaals Treffen plaats. Verenigingen, instellingen en organisaties kunnen zich
op deze dag presenteren.

ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER

KUNSTEN ONDER 1 DAK

Dit weekend vindt er in de Sint Jan een kunstexpositie plaats van ‘Kunsten onder 1 Dak’.
Uiteraard is het thema van deze expositie Roosendaal 750 jaar.

WOENSDAG 26 T/M ZATERDAG 29 SEPTEMBER

OPENLUCHT TOTAALTHEATER

Op deze dagen wordt de oude Markt omgetoverd tot een heus openluchttheater, waar op elke avond een
bijzondere voorstelling te zien zal zijn met muziek, dans, zang, beeld en toneel. U wordt meegenomen in het DNA
van Roosendaal in een viertal thema’s: historie, natuur, economie en dynamiek. De organisatie is in handen van
Muziekvereniging Roosendaal.

ZONDAG 30 SEPTEMBER

STADSBRUNCH

Wat is er mooier dan gezamenlijk op zondagmorgen te genieten van een brunch in de binnenstad van Roosendaal?

ZONDAG 30 SEPTEMBER

AFSLUITING FEESTWEEK MET O.A. ROOSENDAAL DANST

Uiteraard wordt de feestweek feestelijk en spectaculair afgesloten met onder meer een aantal voorstellingen
in het kader van Roosendaal Danst, dat plaats vindt van 24 tot en met 30 september. Ook All4Harmonie krijgt
op deze dag een plaats in het programma.

5 NOVEMBER

DE OFFICIËLE VERJAARDAG VAN ROOSENDAAL:

Op deze dag viert Roosendaal echt zijn verjaardag. En wie jarig is geeft een feestje
nietwaar? En krijgt uiteraard een cadeautje. Hoe deze dag eruit gaat zien? Dat blijft
net als een cadeautje met je verjaardag een verrassing.

13, 14 EN 15 DECEMBER

GRANDE FINALE ROOSENDAAL 750 JAAR

Uiteraard wordt het feestjaar op bijzondere wijze afgesloten! Een muzikale show
met een inspirerend orkest in de grote zaal van schouwburg De Kring, met een terugblik
op het feestjaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN
BOEK ROOSENDAAL 750 JAAR
Ter gelegenheid van het feestjaar verschijnt er een rijk geïllustreerd boek over Roosendaal.

FIETSROUTES WIELERZOMER
Door het comité Wielerzomer wordt in nauwe samenwerking met de VVV een aantal (recreatieve)
fietsroutes ontwikkeld met een totale lengte van 750 km.

ROOSENDAALS BIERTJE ROOSENDAAL 750
Speciaal voor het feestjaar is in samenwerking met het Roosendaalse Biergilde een 750 jaar biertje gebotteld.
Dit heeft de naam ‘Blond Rooske’ gekregen!

POËZIE-ROUTE
De huidige stadsdichter Eric van Deelen gaat samen met inwoners van Roosendaal een poëzie-route samenstellen.

ROLLEND ROOSENDAALS REISBUREAU
Dit betreft een educatief project, bedoeld voor leerlingen van de basisscholen, ontwikkeld door
Cultuurcompaan. De leerlingen maken met dit project kennis met de historie van Roosendaal in de verschillende wijken.

SCHILDER PROJECT PEET QUINTUS
De Roosendaalse kunstenares Peet Quintus nodigt inwoners van Roosendaal uit om een schilderijtje te maken over
Roosendaal. De bedoeling is om in totaal 750 schilderijtjes te laten maken, die samen een kunstwerk gaan vormen, dat
een plaats krijgt in winkelcentrum De Roselaar.
SPOREN VAN 750 JAAR ROOSENDAAL
Door het Tongerlohuys wordt van 30 juni t/m 11 november een tentoonstelling georganiseerd met de titel
‘Sporen van 750 jaar Roosendaal’. Deze tentoonstelling vindt niet alleen plaats in het museum, maar het is de
bedoeling om ook in een aantal wijken een gedeelte van deze tentoonstelling te plaatsen.

KUNSTWERK
Om ook na het feestjaar 2018 nog iets tastbaars te hebben, dat herinnert aan Roosendaal 750 jaar gaat de
Stichting opdracht verlenen voor het maken van een kunstwerk. Hierbij worden de inwoners van de gemeente
Roosendaal betrokken.

ROOSENDAAL GENIET TOUR
Diverse horecagelegenheden hebben een gerechtje of drankje op de kaart gezet ter ere van het 750-jarige
bestaan van Roosendaal. Speciaal voor deze gelegenheid hebben kunstenaars Bob Martens en Benjamin
Scheltema een kaart ontworpen die wordt uitgegeven bij alle deelnemende zaken. De kaart is het hele
feestjaar geldig. Als u een gerecht of drankje van de Roosendaal 750 Geniet Toer bestelt, krijgt u een stempel
op uw persoonlijke kaart. Met deze kaart spaart u voor een Roosendaal 750 jaar pin. Meer informatie bij
initiatiefneemster Yonne van Gastel van Café Jaxx. In dit café of bij de VVV kunnen volle spaarkaarten worden
ingeleverd voor de pin. Voor meer informatie zie: www.roosendaalgeniet.com
Bestaande (grotere) evenementen, die een plaats krijgen in de feestkalender Roosendaal 750 jaar 2018.
De evenementen zullen voor zover bij de Stichting bekend opgenomen worden in de feestkalender, omdat zij het
feestjaar extra cachet (kunnen) geven en als zodanig mee kunnen liften in de marketing en communicatie rondom
Roosendaal 750 jaar. Daarnaast worden de evenementen, die iets extra’s organiseren in het kader van het jubileum
door de Stichting (financiëel) ondersteund.

SPONSORPAKKETTEN

SUPERSPONSOR

MINIMALE BIJDRAGE € 10.000*

Vermelding op de website van Roosendaal 750 jaar als supersponsor op de homepage van de website met logo
bedrijf en doorlink naar eigen website.
Vermelding als supersponsor met logo in de special van Beleef ’t in Roosendaal - Winkelkrant/evenementen dat in
september 2018 huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Roosendaal en Antwerpen-Noord.
Per € 1.000 5 VIP-kaarten naar keuze voor het Muzikaal Openlucht Totaaltheater
(27 tot en met 29 september) en/of Grande Finale Roosendaal 750 jaar (13, 14 en 15 december).
VIP-ontvangst bij deze voorstellingen.
Vermelding/promotie bedrijf op beeldschermen bij bovengenoemde producties.
Vermelding als supersponsor in het boek van Roosendaal.
Deelname aan Stadsbrunch op 30 september met 10 personen.
Nader te bepalen promotie in overleg en in relatie tot het gesponsorde bedrag:
een promotie die recht doet aan het gesponsorde bedrag.
Vermelding in alle programma’s, flyers en posters en in overleg te bepalen nadere mediakanalen als supersponsor.

HOOFDSPONSOR

MINIMALE BIJDRAGE € 5.000*

Vermelding op de website van Roosendaal 750 jaar als hoofdsponsor met logo bedrijf en doorlink naar eigen website.
Vermelding als hoofdsponsor met logo in special van Beleef ’t in Roosendaal - Winkelkrant/evenementenen dat
in september 2018 huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Roosendaal en Antwerpen-Noord.
Per € 1.000 5 VIP-kaarten naar keuze voor het Muzikaal Openlucht Totaaltheater (27 tot en met 29 september)
en/of Grande Finale Roosendaal 750 jaar (13, 14 en 15 december).
VIP-ontvangst bij deze voorstellingen.
Vermelding/promotie bedrijf op schermen bovengenoemde producties.
Vermelding als hoofdsponsor in het boek van Roosendaal.
Deelname aan Stadsbrunch op 30 september met 6 personen.
Nader te bepalen promotie in overleg en in relatie tot het gesponsorde bedrag:
een promotie die recht doet aan het gesponsorde bedrag.
Vermelding in alle programma’s, flyers en posters en in overleg te bepalen nadere mediakanalen als hoofdsponsor.

SPONSOR

MINIMALE BIJDRAGE € 1.000*

Vermelding op de website van Roosendaal 750 jaar als sponsor met logo van het bedrijf.
Vanaf € 2.500 met doorlink naar eigen website.
Vermelding als sponsor in de special van Beleef ’t in Roosendaal - Winkelkrant/evenementen dat in
september 2018 huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Roosendaal en Antwerpen-Noord.
Vanaf € 2.500 met logo, anders zonder logo.
Per € 1.000 5 VIP-kaarten naar keuze voor het Muzikaal Openlucht Totaaltheater (27 tot en met 29 september)
en/of Grande Finale Roosendaal 750 jaar (13, 14 en 15 december).
Deelname aan Stadsbrunch met 2 personen. Vanaf € 2.500 met 4 personen.
Nader te bepalen promotie in overleg en relatie tot het gesponsorde bedrag vanaf € 2.500:
een promotie die recht doet aan het gesponsorde bedrag.
Vermelding in alle programma’s als sponsor. Vanaf € 2.500 ook op posters en/of flyers.

SUB-SPONSOR

MINIMALE BIJDRAGE € 500*

Vermelding op de website van Roosendaal 750 jaar als sub-sponsor (zonder logo).
Vermelding als sub-sponsor zonder logo in de special van Beleef ’t in Roosendaal - Winkelkrant/evenementen dat
in september 2018 huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Roosendaal en Antwerpen-Noord.
2 VIP-kaarten naar keuze voor het Muzikaal Openlucht Totaaltheater (27 tot en met 29 september)
en/of Grande Finale Roosendaal 750 jaar (13, 14 en 15 december).
Vermelding in alle programma’s als sub-sponsor.

BEGUNSTIGER

MINIMALE BIJDRAGE € 100*

Vermelding op de website van Roosendaal 750 jaar als begunstiger.
Vanaf € 250 tevens vermelding als begunstiger in de special van Beleef ’t in Roosendaal - Winkelkrant/evenementen
dat in september 2018 huis aan huis wordt verspreid in de gemeente Roosendaal en Antwerpen-Noord.
* Bedragen zijn exclusief BTW.

INTERESSE IN ÉÉN VAN BOVENGENOEMDE PAKKETTEN?
We horen het graag van u via: info@roosendaal750jaar.nl of
via de website: www.roosendaal750jaar.nl.
Heeft u reeds een keuze gemaakt, laat het ons weten. Dan kunnen we
u zo snel mogelijk zichtbaar maken als sponsor van Roosendaal 750 jaar.
Stuur meteen uw logo mee (in eps), als dat van toepassing is,
Wilt u meer informatie hierover of een gesprek dan kunt u dat ook
via bovengenoemd e-mail adres of via de website laten weten.

