
SPONSORFORMULES 
 
De “New Sound Big Band” uit Arendonk organiseert naar jaarlijkse gewoonte haar jaarconcert 
onder de noemer “New Sound Big Band in concert”. Voor het welslagen van dit jaarlijks 
wederkerend evenement zoekt de New Sound Big Band financiële steun in de vorm van 
sponsoring bij bedrijven en handelszaken. Het spreekt voor zich dat uw financiële bijdrage 
eveneens het dagelijks functioneren van onze vereniging mede mogelijk maakt.  
 
Om u als sponsor maximaal rendement te geven voor uw sponsoring hebben wij volgende 
sponsorformules uitgewerkt: 
 

 
Vanaf 40 €  kleine sponsor   

• Logo in PowerPoint presentatie   presentatietijd = 5 seconden 
• Naamsvermelding op achterzijde programmaboekje  
• Vermelding met logo op sponsorpagina www.newsoundbigband.be onder de rubriek 

“Uit Sympathie” gedurende 1 jaar. 
 

Vanaf 75 €  gewone sponsor  
• Logo in PowerPoint presentatie   presentatietijd = 10 seconden 
• Naamsvermelding op achterzijde programmaboekje  
• Vermelding met logo op sponsorpagina www.newsoundbigband.be onder de rubriek 

“Sponsors” gedurende 1 jaar. 
 
Vanaf 125 €  partituursponsor  

• Logo in PowerPoint presentatie   presentatietijd = 20 seconden 
• Naamsvermelding op achterzijde programmaboekje 
• Extra vermelding op programmaboekje bij de titel van het gesponsorde muziekstuk. 
• Extra vermelding bij aankondiging van het gesponsorde muziekstuk. 
• Vermelding met logo op sponsorpagina www.newsoundbigband.be onder de rubriek 

“Partituursponsors” gedurende 1 jaar + doorverwijzing naar eigen website 
• 2 vrijkaarten 

 
Vanaf 1.250 €  hoofdsponsor 

• Logo in PowerPoint presentatie   presentatietijd = 30 seconden 
• Vermelding op achterzijde programmaboekje  
• Extra vermelding door presentatie tijdens de concertavond. 
• Vermelding met logo op sponsorpagina www.newsoundbigband.be onder de rubriek 

“Hoofdsponsor” gedurende 1 jaar + doorverwijzing naar eigen website 
• 10 vrijkaarten 
• Gratis ‘Full Option’ optreden van de NSBB 

o dit houdt in: 
 2 sets van 1 uur 
 met gastzanger(s) 

 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 

NEW SOUND BIG BAND vzw 
Kloosterbaan 65 
2370 Arendonk 
www.newsoundbigband.be 
newsoundbigband@telenet.be 
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