
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nieuw Schoonebeek, april 2022 
 

Beste ondernemer, 
 

Als Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek organiseren wij elke 5 jaar een meerdaags feest voor en door de bevolking van Nieuw Schoonebeek en 

omstreken. Het Volksfeest in Nieuw Schoonebeek is in 1935 ontstaan en daarmee misschien wel het oudste evenement in de gemeente Emmen. Het 

is een feest waarin saamhorigheid, het maken en het meemaken centraal staat. Nadat het feest door corona in 2020 gedwongen afgelast is, staat 

er in 2022 weer een Volksfeest op het programma. 

We willen u bij deze dan ook vragen om het Volksfeest te sponsoren. 
 

Waar gebruiken wij uw sponsoring voor? 

De organisatie van het Volksfeest is in handen van een Stichting zonder winstoogmerk. Het Volksfeest bestaat uit een aantal evenementen, een 

groot deel van deze evenementen is vrij toegankelijk en wordt niet bekostigd middels entreegelden of muntverkoop. Om deze evenementen te 

kunnen organiseren zijn we afhankelijk van inkomsten uit subsidies en sponsoring. 

Voor het Volksfeest van 2022 is het wederom gelukt om een gevarieerd programma op te stellen met o.a.: een prachtige lichtroute door de versierde 

straten van Nieuw Schoonebeek, een gigantische praalwagenoptocht, een kinderochtend, seniorenbrunch, elke avond een geweldige feestavond en 

nog veel meer. Meer informatie over ons programma is te vinden op www.nieuwschoonebeek.com. 

Hoe ziet de sponsoring van het Volksfeest 2022 er uit? 

Het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek bestaat voor een deel uit ondernemers. Wij begrijpen dan ook goed dat u als 

ondernemer ook graag wat terug wilt zien in ruil voor uw sponsorbijdrage. Met dat in het achterhoofd hebben we een 4-tal sponsorpakketten 

samengesteld zodat u ook echt iets voor uw bijdrage terugkrijgt en elke ondernemer, van groot tot klein, een bijdrage kan leveren aan het 

Volksfeest 2022. 
 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 
Vermelding in het programmaboekje     

Vermelding op website: nieuwschoonebeek.com     

Link naar uw website bij uw vermelding op: nieuwschoonebeek.com     

Uw logo naar uw website bij uw vermelding op: nieuwschoonebeek.com*     

Vermelding op onze facebookpagina en Instagram     

Uw logo/advertentie op een groot mobiel led-scherm voorop in de optocht*     

Uw logo/advertentie op een groot led-scherm op het evenemententerrein*     

Uw logo/advertentie op groot led scherm naast het podium in de feesttent*     

Logo GROOT op een banner (vrienden van..) op het evenemententerrein     

Logo MIDDELGROOT op een banner (vrienden van..) op het evenemententerrein     

Logo KLEIN op een banner (vrienden van..) op het evenemententerrein     

Mogelijkheid eigen hekwerkbanner te plaatsen langs toegangsweg naar het terrein     

Door ons geleverde hekwerkbanner bij toegangsweg* (na afloop uw eigendom**)     

2x passe-partouts met toegang tot alle evenementen tijdens het Volksfeest 2022     

Sponsorbijdrage*** €50.- €100.- €250.- €500.- 

*Indien gewenst kunnen wij u assisteren met het opmaken van een advertentie of het maken en/of digitaliseren van uw logo. 
**De door ons geleverde hekwerkbanner (338x174cm) wordt na afloop van het Volksfeest 2022 uw eigendom. 

***Genoemde bedragen zijn Excl. BTW. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek is BTW-plichtig en zal derhalve factureren incl. BTW. Deze kunt u 
uiteraard in uw aangifte omzetbelasting terugvorderen. 

 

Interesse? 

Indien u geïnteresseerd bent in het sponsoren van het Volksfeest 2022 dan mag u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: 

pr@nieuwschoonebeek.com. 
 

Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden van het Volksfeest 2022? Of heeft u een leuk idee voor de invulling van uw sponsoring? Neem 

ook dan contact met ons op via: pr@nieuwschoonebeek.com of via onderstaande contactgegevens. 

Namens de Commissie Marketing en PR Stichting 

Volksfeest Nieuw Schoonebeek 
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