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Beste ondernemer,

Het Oranje Comité Raamsdonksveer is een stichting 
met een ANBI-status, die zich geheel vrijwillig inzet 
voor activiteiten op en rondom Koningsdag. 

De organisatie van deze activiteiten wordt gedaan 
door 5 personen in een bestuur. Sinds 1 januari 2019 
is er een compleet nieuw bestuur gevormd. 
Dit is een jong, dynamisch en fris bestuur geworden 
met nieuwe en uitdagende ideeën.

Ons hoofddoel is het organiseren van een vrij 
toegankelijk evenement op de nationale
feestdag ‘’Koningsdag’’. 

 Dit doen wij in het dorp
 Raamsdonksveer van de
 gemeente Geertruidenberg.
 

Deze organisatie gebeurt al vanaf 1980 door het 
Oranje Comité Raamsdonksveer. 

Het evenement bestaat tegenwoordig uit de volgende 
onderdelen:

– Een kinderfiets optocht door Raamsdonksveer
– Een vrijmarkt waarbij inwoners van
   Raamsdonksveer spullen verkopen
– Een kramenmarkt (tegen vergoeding te
   gebruiken voor het verkopen van spullen).
– Diverse kinder-activiteiten op het terrein
   van de markt
– Optredens van diverse artiesten
– Organisatie van de Koningsloop

 Als stichting hebben wij
 geen inkomsten en zijn
 volledig afhankelijk van
 subsidie en sponsoring.

 Om een groter publiek te kunnen bereiken 
 hebben wij meer financiële middelen nodig. 
 Zo willen wij bijvoorbeeld de viering moderner 
 maken, en voor alle leeftijden aantrekkelijk. 

Ideeën zijn bijvoorbeeld :

– Een kramenmarkt waar bedrijven en
   particulieren betaald een kraam kunnen
   huren voor de verkoop van hun producten.
– Een breder en professioneler muziek 
   programma, wat de komst voor al de
   leeftijdsgroepen aantrekkelijker maakt.
– Moderne kinderspelen, die kinderen 
   motiveren actief deel te nemen aan de
   verschillende activiteiten.
– Een sportief hardloop evenement door de
   kernen van de gemeente Geertruidenberg.

Echter is dit alleen maar
mogelijk als u als bedrijf ons
wilt helpen door middel van
een financiële sponsoring. 

Omdat wij als stichting over een ANBI-status 
beschikken betekent dit dat u als bedrijf hier 
 een financieel voordeel aan kan hebben.

Kunnen wij op uw steun rekenen?

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van 
sponsor mogelijkheden waar u uit kunt kiezen.

Namens Raamsdonksveer onze dank,

Oranje Comite Raamsdonksveer

http://www.oranjeveer.nl/
mailto:secretariaat@oranjeveer.nl
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SPONSOR

1/3 pagina advertentie 95 euro

1/2 pagina advertentie 195 euro

Hele pagina advertentie 295 euro

HOOFD SPONSOR

Pakket zilver -Halve pagina advertentie
-banner/doek podium
-50% korting op een kraam

500 euro

Pakket goud -hele pagina advertentie
-banner/doek podium
-vermelding spandoek inrijden
  Raamsdonksveer
-gratis kraam
-vermelding op website/FB
-vermelding in mediaberichten

1000 euro

De aangeboden advertentie mogelijkheden worden in het programmaboekje van OC Raamsdonksveer geplaatst. Dit 
boekje wordt tijdig vooraf aan de Koningsdag verspreid in Raamsdonksveer bij alle huishoudens. De banners of doeken
bij de pakketten kunt u zelf aanleveren.

Het Oranje Comité Raamsdonksveer is een stichting met de ANBI status. Dit betekent dat uw sponsoring of donatie 
fiscale voordelen heeft.

Contactgegevens :

Stichting Oranje Comite Raamsdonksveer
T.a.v. Jan Mulkens

Wolvendonk 45
4942CA RAAMSDONKSVEER

06-16001950

Rekening nr : NL10RABO 0143 0099 82
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