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Mogelijkheden
voor sponsors

De oorsprong van de Gildefeesten
De laatste week van augustus, een week waar vele Soesters 51 weken
naar uit kijken: de week van het ‘Gildefeest Soest’. Een begrip in
Soest en omstreken! Een week met een grote verscheidenheid aan
activiteiten. Activiteiten die een breed publiek aanspreken; jong en
oud, man en vrouw en van alle afkomsten.

De Gildefeesten zijn ontstaan rondom het Koningsschieten van het Groot Gaesbeeker
Gilde, een eeuwenoud gebruik dat 50 jaar geleden nieuw leven ingeblazen is. In de
afgelopen decennia is dat uitgegroeid tot een evenement van ruim een week, met
bezoekersaantallen die de 10.000 overstijgen. Uit de naam wordt vaak de conclusie
getrokken dat het gilde een schietvereniging is, maar in dit geval moet “Schuttersgilde
van Soest” geïnterpreteerd worden als een vereniging die Soest (be)schut, in de zin van:
bescherming biedt. Tot vijf eeuwen geleden ging dat gepaard met inzet van wapens

Een week die in zijn totaliteit meer dan 10.000 bezoekers trekt.
Een unieke kans voor uw bedrijf om naamsbekendheid te krijgen
of juist te vergroten en op een sympathieke manier uw sociale
betrokkenheid te tonen. Middels deze uitgave presenteren wij u graag
de verschillende mogelijkheden die wij bieden om uw naam aan dit
prachtige evenement te verbinden.

als bogen en geweren, maar die functie is gaandeweg overgenomen door de overheid.
Het gilde geeft haar doelstelling tegenwoordig vorm door bescherming van tradities en
culturele uitingen.
De Gildefeesten bieden al jaren een platform voor vele Soester verenigingen, die graag
gebruik maken van de accommodatie die het gilde hun biedt. De tradities van de NoordBrabantse Schuttersgilden, waarbij het Soester Gilde is aangesloten, zijn sinds november
2013 toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
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Aanvullende mogelijkheden
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De bereidheid onder bedrijven om de Gildefeesten financieel te ondersteunen is afgelopen
jaren groot gebleken. Een bereidheid die wij graag aangrijpen om het financiële fundament
te verstevigen en hiermee de attractiviteit van de Gildefeesten te waarborgen of zelfs verder
te vergroten.
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Adverteren in de programmagids
De gids waar menigeen reikhalzend naar uitkijkt. De prangende vragen worden hierin
beantwoord: Wie zal er dit jaar komen optreden?! Sta ik er in met een foto van vorig jaar?
Wat voor verrassend programma biedt het Gilde dit jaar?

Hieronder vindt u de mogelijkheden waarmee wij op een goede manier denken in te spelen
op deze bereidheid. Met deze uitingen menen wij een goede balans te hebben gevonden tussen
enerzijds de exposure die u als bedrijf met deze investering verdient en anderzijds het authentieke
karakter van de Gildefeesten dat door velen zo gewaardeerd wordt.

Sponsorbedrag (excl. BTW)
Diamant
€ 1.500

Goud
€ 1.000

2

6

Toegangskaarten voor elke activiteit

10

Consumptiebonnen (diverse opties bespreekbaar)

Sponsoruiting ‘tegenprestatie’
Maximum in deze categorie

Deze gids wordt begin augustus huis-aan-huis verspreid met een oplage van 19.000 exemplaren
in Soest en Soesterberg. Los van het feit dat u de Gildefeesten steunt, realiseert u met deze
advertentie een enorm bereik tegen zeer lage kosten.
Grootte

Afmeting

Prijs

Enkel
Dubbel

62 x 43,5 mm
62 x 89 mm (staand)
126 x 43,5 mm (liggend)
126 x 89 mm
126 x 180 mm
190 x 180 mm
190 x 271 mm
190 x 271 mm
190 x 271 mm

€ 80
€ 140
€ 140
€ 260
€ 480
€ 570
€ 650
€ 750
€ 1.000

Middel
Groot
Extra
Heel
Binnenkaft
Buitenkaft

10

4

2

20

20

10

Groot
logo

Middelgroot
logo

Klein
logo

Vermelding* in sponsorgalerij in gids
Vermelding* op borden/TVkarren op terrein
Vermelding* op beeldschermen in tent
Vermelding* op polsbandjes
Vermelding* op posters (regionale spreiding)
Vermelding* op achterzijde consumptiebonnen
Vermelding* in advertentie-uitingen

Goed om te weten…

Achtergrondverhaal programmagids

Bent u geen rechtspersoon maar opereert u onder een VOF of eenmanszaak en betaalt u
inkomensbelasting over de door u gerealiseerde winst dan kan deze besparing tot 52%
(hoogste tarief inkomensbelasting) oplopen. Dat laatste zou betekenen dat u zelf slechts
48% van de genoemde bedragen voor uw rekening hoeft te nemen.

Brons
€ 195

Vermelding* (inclusief link) www.gildefeesten.nl

De programmagids wordt afgedrukt in A4-formaat, full-colour advertenties mogelijk, prijzen excl. BTW.

Opereert uw bedrijf of organisatie in de vorm van een rechtspersoon dan betekent dit dat
de fiscus van het gesponsorde bedrag 25% (tarief vennootschapsbelasting; tot winsten
van € 200.000 is het tarief vennootschapsbelasting 20%) voor haar rekening neemt.

Zilver
€ 375

Banners/vlaggen met logo bij podium, bar en
ingang

*Vermelding in de vorm van:

Geïnteresseerd? Mail ons: advertentie@gildefeesten.nl

Naamsvermelding

