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Vaye heeft jouw hulp nodig! 
De repetities voor de musical zijn in volle gang. Het script is klaar en we zijn weer super 
enthousiast over deze musical. We zouden Vaye niet zijn als we dit jaar een niet nog mooiere 
show neer gaan zetten dan voorgaande jaren en daar hebben we jullie bij nodig! 
Om te realiseren wat we graag willen is geld nodig. En nee, we gaan jullie niet vragen om een 

donatie (wat natuurlijk altijd mag 😉 ). Wat we wel willen vragen is of je in jullie netwerk op 
zoek willen gaan naar mensen die ons willen sponsoren. Als ieder lid 1 sponsor aanlevert, 
kunnen we al zoveel meer realiseren dan vorig jaar.  

 
Wat zijn de mogelijkheden? 
We hebben de onderstaande sponsorpakketten (de inhoud van de pakketten vind je op de 
volgende pagina): 
 

- Applaus € 25,00 

- Toneel € 50,00 

- Ovatie € 75,00 

- Spotlight € 150,00 

- VIP € 300,00  

- VIP Backstage € in overleg 

- Vrienden van Vaye € 10,00  

Ons Programmaboekje (oplage 500 stuks) zal dit jaar een andere look en feel krijgen; nog 
professioneler en nog meer in de sfeer van het theater én interactief! Dus dit boekje gaat met 
de bezoekers mee naar huis om thuis nog eens rustig door te kunnen bladeren en de 
bijbehorende filmpjes te bekijken. Dit is richting de sponsoren nog meer goodwill; hun 
advertentie komt zeker nog meer onder de aandacht bij de lezers. 
 
Indien je een sponsor weet die ons op een andere manier zou willen steunen dan kan dat 
natuurlijk ook altijd! We denken dan aan bloemen als bedankje, goodiebag/bedankje voor de 
artiesten, eten en drinken voor alle artiesten tijdens de voorstellingen, grime etc.  
 
Heb je een sponsor gevonden dan mag je onderstaand formulier invullen en aan de docent 
geven. Deze zorgt ervoor dat het bij de juiste persoon komt en die zal contact opnemen met 
de sponsor voor de betreffende advertentie, logo of andere afspraken. Heb je meer 

formulieren nodig? Ook die heeft de docent in haar bezit, dus vraag ze gerust 😉 

 

 
Degene die het grootste sponsorbedrag verzorgt kan op een leuke attentie 

van onze kant rekenen! 
 



 

 

 

 

SPONSOR VAYE 2019 
                   Lever het formulier voor 10 april in bij de docent    
 

                                         

 

Stichting Vaye Musicaltheater is gevestigd in Terborg 

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 66688469   

    

 

 
 

Naam bedrijf  : …………………………………………………………………. 
Factuuradres  : …………………………………………………………………. 
Contactpersoon : …………………………………………………………………. 
E-mail adres  : …………………………………………………………………. 
 
Geef hieronder de keuze van het sponsorpakket aan: 
 

o Applaus € 25,00 

Naamsvermelding in ons programmaboekje* 

 

o Toneel € 50,00 

Logo/advertentie van 10 x 7 in ons programmaboekje* 

 

o Ovatie € 75,00 

Advertentie van een halve pagina in ons programmaboekje* 

 

o Spotlight € 150,00 

Advertentie van een hele pagina in ons programmaboekje* 

2 toegangskaartjes voor een voorstelling naar keuze 

Ontvangst door onze gastvrouw die u naar uw gereserveerde plaats begeleidt 

 

o VIP € 300,00  

Advertentie in kleur op de achterpagina van ons programmaboekje* 

4 toegangskaartjes voor een voorstelling naar keuze 

Ontvangst door onze gastvrouw met een drankje  

Begeleiding naar uw gereserveerde plaatsen 

 

o Backstage VIP bedrag in overleg 

Dit is ons VIP pakket maar dan het logo op de voorkant van het programmaboekje 

en poster (i.p.v. advertentie op de achterkant van het programmaboekje) 

Een optreden van de Vaye selectieklas of een teambuilding workshop naar keuze 

 

o Vrienden van Vaye € 10,00  

Een donatie op NL10RABO0313048363 t.n.v. Stichting Vaye Musicaltheater 

 

o Sponsor in natura (geef hieronder aan wat de mogelijkheden zijn) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
De sponsor ontvangt van ons een factuur voor het gesponsorde bedrag. 

*oplage van 500 stuks in 2019 


