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1. Wat is Polyhymnia? 

 

Via dit sponsorplan willen wij u op de hoogte brengen van de verschillende 
sponsormogelijkheden bij muziekvereniging Polyhymnia uit Lemelerveld. 
 
Polyhymnia is een jonge en dynamische muziekvereniging die jaarlijks diverse evenementen 
muzikaal opluistert. Zowel in, als buiten de regio laat de vereniging van zich horen. Zelfs over 
de landsgrenzen presenteert de vereniging zich op muzikale wijze. Sinds enkele jaren 
verzorgt Polyhymnia workshops op de Lemelerveldse basisscholen, om zo kernactiviteiten 
van muziek (samenspel, ritmiek en plezier) onder de aandacht te brengen. Ook worden er 
ieder jaar diverse activiteiten voor de jeugdige muzikanten georganiseerd, zoals een 
studieweekend, kinderconcert en solistenconcours. De jeugdopleiding is voor de vereniging 
een belangrijke kweekvijver voor de toekomst en hierin investeert zij dan ook.  
 
De vereniging is in 1960 opgericht en 
bestaat momenteel uit 4 verschillende 
afdelingen : een majorettegroep, 
slagwerkgroep, fanfare en bloaskapel 
De Heujschudders. Muziekvereniging 
Polyhymnia heeft een eigen 
verenigingsgebouw, dat gevestigd is in 
de kelder van het Kulturhus aan het 
Kroonplein in Lemelerveld.   
 
Door middel van verschillende commissies probeert de vereniging haar zaken zo goed 
mogelijk uit te voeren. Op deze manier krijgt ieder onderdeel van de vereniging de juiste 
hoeveelheid aandacht en worden er diverse praktische zaken snel en goed opgepakt. De 
verschillende commissies zijn als volgt samengesteld : 

- Opleidingscommissie 
Zij verzorgt de coördinatie van de opleiding en de contacten met de technische 
leiding 

- Muziek advies commissie 
Zij verzorgt de muzikale invulling en begeleiding van de repetities en wedstrijden 
waaraan deelgenomen wordt 

- Activiteitencommissie 
Zij verzorgt de begeleiding van allerlei activiteiten die door de vereniging worden 
georganiseerd 

- PR commissie 
Zij verzorgt de gehele PR van de vereniging en werkt daarbij nauw samen met 
bovengenoemde commissies 
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2. Opzet sponsorplan 

 
Bij sponsoring van muziekvereniging Polyhymnia “snijdt het mes aan twee kanten”. Wij 
vragen namelijk iets van u, maar u krijgt daar zeker iets voor terug! U kunt een keuze maken 
uit verschillende sponsorpakketten, te weten goud, zilver, brons en koper. U kunt precies 
zien wat dit kost en wat u daarvoor terug krijgt. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat u met een 
sponsorpakket bij Polyhymnia uw bedrijf op 
een positieve manier onder de aandacht kunt 
brengen. Natuurlijk begrijpen wij dat 
sponsoring een kostenpost van uw 
bedrijfsvoering is. U zou de sponsoring van 
muziekvereniging Polyhymnia meer kunnen 
zien als een positieve maatschappelijke 
ondersteuning voor Lemelerveld. Als 
muziekvereniging staan wij namelijk vaak 
klaar om diverse lokale evenementen muzikaal op te luisteren.  
 
Kortom : naast dat wij iets van u vragen, denken wij dat we u ook iets kunnen bieden ! Leest 
u daarom dit sponsorplan aandachtig door, stel vragen waar nodig maar wordt bovenal 
sponsor van muziekvereniging Polyhymnia! 
 
U kunt voor vragen / opmerkingen contact opnemen met : 
 
Raymond Ruiter   Gerben Schutte 
 06-53949564    06-13968796 
 
  pr@muziekverenigingpolyhymnia.nl 
 
 

Wij willen graag met u een muzikale toekomst opbouwen! 

mailto:pr@muziekverenigingpolyhymnia.nl
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3. Sponsorpakketten 

 
Wij hebben een aantal sponsormogelijkheden onder elkaar gezet om zo voor iedere 
sponsorwens een passende aanbieding te kunnen doen. In een persoonlijk gesprek kunnen 
wij de sponsormogelijkheden met u doornemen en waar nodig kunnen we uw persoonlijke 
wensen in het door u gekozen sponsorpakket verwerken. De sponsorpakketten hebben ieder 
een eigen naam en lading, van groot naar klein; 
 

- Sponsor Goud 
- Sponsor Zilver  
- Sponsor Brons  
- Sponsor Koper  

 
N.B.: de opties die voor ieder sponsorpakket genoemd worden zijn geen verplichting. U 
bepaalt zelf of u aan deze optie meedoet of niet. 
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3.1 Sponsor Goud 

 
De sponsor Goud maakt maximaal gebruik van de aanwezige mogelijkheden. Overal waar de 
vereniging komt of optreedt, zal de link naar de Gouden sponsors gemaakt worden.  
Een unieke kans voor maar € 750,- per jaar.  
 

 Tijdens concerten die door de vereniging worden georganiseerd :   
o mogelijkheid tot gebruik van uw bedrijfslogo op alle voorkomende opties, ook 

uw vlag of reclamebord behoort hierbij tot de mogelijkheden 
o mogelijkheid tot verkoop van producten / diensten tijdens onze optredens 
o mogelijkheid tot beschikbaar stellen kleine prijzen voor verloting, incl. 

naamsvermelding door de speaker 
o Gratis toegang + VIP behandeling tijdens ons jaarlijkse concert voor 8 personen 

 

 Evenement sponsoring : 
o mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te koppelen aan een evenement 

georganiseerd door Polyhymnia. Bijvoorbeeld: 
“Reiminks Kerstconcert”. 

 

 Website : 
o Vermelding op de website (startpagina) van de 

vereniging inclusief link naar eigen site 
o Vermelding op de Facebook pagina van de vereniging 

inclusief link naar eigen site 
 

 Mogelijkheid tot vermelding op of aan de begeleidende auto + aanhanger van een 
optocht, georganiseerd door de vereniging : 
o Denkt u hierbij aan uw logobord of vlag welke uzelf beschikbaar stelt 
o Bedrijfsauto (voorrij auto) beschikbaar stellen  

 

 Instrumenten en uniformen : 
o U sponsort hier actief mee aan de instrumenten en uniformen van de vereniging. 

Daar waar mogelijk, bij vervanging of vernieuwing, zullen wij de namen van de 
Gouden sponsors communiceren. 

 

 Een muzikale opluistering : 
o De Gouden sponsor kan eenmaal per jaar gratis gebruik maken van een optreden 

verzorgt door de vereniging. Dit kan een volledig maatwerk optreden zijn welke 
uit één of meerdere disciplines verzorgd kan worden. Een traditionele serenade 
hoeft dus niet per definitie de invulling van dit optreden te zijn. In overleg kan de 
locatie, datum en muzikale invulling afgestemd worden. Uiteraard kunt u deze 
mogelijkheid ook als cadeau aan een ander geven. 

 

 Verenigingsgebouw: 
o De Gouden sponsor kan tweemaal per jaar gebruik maken van het 

verenigingsgebouw. In overleg zal een datum en tijdstip afgestemd worden.  
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3.2 Sponsor Zilver 

 
De Zilveren sponsor heeft recht op een afgeslankte vorm van de mogelijkheden van de 
Gouden sponsor voor € 500,- per jaar. 
 

 Tijdens concerten die door de vereniging worden georganiseerd : 
o mogelijkheid tot gebruik van uw bedrijfslogo in diverse media, denk hierbij aan 

flyers, programmaboekjes e.d. 
o mogelijkheid tot beschikbaar stellen kleine prijzen voor verloting incl. 

naamsvermelding door de speaker 
o Gratis toegang + VIP behandeling tijdens ons jaarlijkse concert voor 6 personen 

 

 Website : 
o Vermelding op de sponsorpagina van de vereniging inclusief link naar eigen site 
o Vermelding op de Facebook pagina van de vereniging inclusief link naar eigen 

site 
 

 Een muzikale opluistering : 
o De Zilveren sponsor kan eenmaal 

per jaar gratis gebruik maken van 
een optreden verzorgt door de 
vereniging. Dit kan een volledig 
maatwerk optreden zijn welke uit 
één of meerdere disciplines verzorgd 
kan worden. Een traditionele 
serenade hoeft dus niet per definitie 
de invulling van dit optreden te zijn. 
In overleg kan de locatie, datum en 
muzikale invulling afgestemd 
worden. Uiteraard kunt u deze mogelijkheid ook als cadeau aan een ander 
geven. 

 

 Verenigingsgebouw: 
o De Zilveren sponsor kan eenmaal per jaar gebruik maken van het 

verenigingsgebouw. In overleg zal een datum en tijdstip afgestemd worden.  
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3.3 Sponsor Brons 

 
Deze sponsor heeft recht op de basis mogelijkheden en maakt hiervan gebruik voor € 250,- 
op jaarbasis.  
 

 Tijdens concerten die door de vereniging worden georganiseerd : 
o mogelijkheid tot gebruik van uw bedrijfslogo in diverse media, denk hierbij aan 

flyers, programmaboekjes e.d. 
o Gratis toegang + VIP behandeling tijdens ons jaarlijkse concert voor 4 personen 

 

 Website : 
o Vermelding op de sponsorpagina van de vereniging inclusief link naar eigen site 
o Vermelding op de Facebook pagina van de vereniging inclusief link naar eigen 

site 
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3.4 Sponsor Koper 

 
Deze sponsor heeft recht op de basis mogelijkheden en maakt hiervan gebruik voor € 100,- 
op jaarbasis.  
 

 Tijdens concerten die door de vereniging worden georganiseerd : 
o Gratis toegang + VIP 

behandeling tijdens ons 
jaarlijkse concert voor 2 
personen 

 

 Website : 
o Vermelding op de 

sponsorpagina van de 
vereniging inclusief link 
naar eigen site 

o Vermelding op de 
Facebook pagina van de 
vereniging inclusief link 
naar eigen site 
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3.5 Overzicht sponsormogelijkheden 
 

 Sponsor 
Goud 
€ 750,-- 

Sponsor 
Zilver 
€ 500,-- 

Sponsor 
Brons 
€ 250,-- 

Sponsor 
Koper 
€ 100,-- 

Concerten :     
 Logo op alle communicatie mogelijkheden     
 Logo op flyer e.d.     
 Mogelijkheid beschikbaar stellen prijzen 

verloting  
    

 Gratis toegang incl. VIP behandeling 8 pers. 6 pers. 4 pers. 2 pers. 

Multimedia :     
 Logo op startpagina website (incl. link naar 

eigen site) 
    

 Logo op sponsorpagina website (incl. link naar 
eigen site) 

    

 Vermelding op Facebook pagina     
Evenement sponsoring     
Voorrij auto beschikbaar stellen tijdens eigen optocht.     
Sponsoring instrument – uniform     
Muzikale opluistering     
Verenigingsgebouw 2 * per 

jaar 
1 * per 

jaar 
  

 

N.B.: de opties die voor ieder sponsorpakket genoemd worden zijn geen verplichting. U 
bepaalt zelf of u aan deze optie meedoet of niet. 
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