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Inleiding 
 
 
Voor u ligt een boekje dat u inzicht geeft in de mogelijkheden die u als potentiële sponsor binnen onze 
vereniging heeft. Tal van manieren zijn weergegeven. U denkt waarschijnlijk dat wij u meer nodig 
hebben dan u ons en...  dat is natuurlijk ook zo! Maar ook is bewezen dat sponsoring wel degelijk 
voordelen kan bieden aan personen of organisaties. Duidelijk is aangegeven wat onze vereniging u 
kan bieden en welke financiële bijdrage er aan u gevraagd wordt.  
 
Muziekvereniging Concordia is dé muziekvereniging van De Rips. Onze naam hebben wij te danken 
aan de romeinse godin Concordia die staat voor eendracht. Doormiddel van muzikale evenementen, 
repetities, serenades e.d. kunnen de leden van de vereniging hun passie voor de muziek delen. 
Muziekvereniging Concordia is vooral een vereniging van leden voor leden. Onze thuisbasis is 
partycentrum D’n Eik te De Rips. Hier worden de wekelijkse repetities gehouden als ook de meeste 
muzikale evenementen.  
 
Vooraf kunnen wij u zeggen, dat onze vereniging u door haar plaatselijke karakter voldoende 
naamsbekendheid kan geven. Om alle muzikale activiteiten mogelijk te maken zijn er financiële 
middelen nodig. Daarom zijn wij ook afhankelijk van sponsoring. Met uw eventuele financiële steun 
kunnen we als vereniging groeien waardoor het muzikale niveau uiteindelijk zal stijgen. Uiteraard is 
het niet alleen meer naamsbekendheid waar u uw voordeel uit haalt. Met uw ondersteuning biedt u 
een helpende hand bij het verwezenlijken van allerlei activiteiten voor zowel jong als oud. Denk hierbij 
aan het jaarlijkse Kerstconcert en het Zomeravond concert, waar alle leden van de vereniging acte de 
préséance geven. Maar denk ook aan het binnenhalen van Sinterklaas en het verzorgen van een 
serenade tijdens Koninginnedag. Dit is maar een kleine greep uit de activiteiten die we als vereniging 
organiseren.  
 
Door al deze activiteiten laten wij zien dat Muziekvereniging Concordia De Rips een bruisende 
vereniging is, waar gezelligheid en hartstocht voor de muziek samen gaan. Maar mocht u zelf een 
ander doel voor ogen hebben, geen probleem wij willen hierover graag met u in overleg treden. 
Uiteraard bent u als sponsor altijd van harte welkom bij alle activiteiten die we als vereniging 
organiseren. Kortom met uw steun levert u een bijdrage aan heel veel muziekplezier voor alle 
inwoners van De Rips. 
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1. Over Muziekvereniging Concordia De Rips 
 
Fanfare (opgericht in 1949) en Slagwerkgroep (opgericht in 1955) Muziekvereniging Concordia staat 
al ruim 65 jaar midden in De Ripse gemeenschap en vervult daarbij een niet meer weg te denken rol. 
Muziekvereniging Concordia hecht grote waarde aan haar functie als vereniging, en is daarom ook  bij 
alle belangrijke gebeurtenissen in De Rips muzikaal aanwezig. Maar daarnaast ziet zij ook het 
verzorgen van podiumconcerten als een belangrijke uitdaging. 
 
Centraal binnen Muziekvereniging Concordia staat de gezamenlijke hobby om muziek maken op 
amateur niveau zowel binnen de Slagwerkgroep als binnen de Fanfare. Hoewel de kwaliteit van het 
musiceren voorop staat, zijn ook de gezelligheid en het informele karakter onmisbare factoren. 
Muziekvereniging Concordia durft zich met een gerust hart een van de gezelligere vereniging van De 
Rips te noemen. Niet alleen omdat er veel familiebanden binnen onze vereniging zijn, maar meer nog 
omdat men zich van jong tot oud thuis mag voelen bij onze club. Onze leden vertegenwoordigen de 
leeftijdscategorie tussen 8 en 75 jaar en zijn zodoende een goede afspiegeling van de gemeenschap. 
Bovendien is lidmaatschap bij Muziekvereniging Concordia een uitermate goede gelegenheid tot 
integratie binnen De Ripse gemeenschap. 
 
Is Muziekvereniging Concordia uitsluitend toegankelijk voor jeugdige leden? Moet een muzikant in spé 
al een hoog geoefend niveau bereikt hebben? Ben je op je 30e - 40e niet te oud om nog aan deze 
hobby te beginnen? Moet je zelf een instrument aanschaffen? Deze vragen kunnen wij met een kort 
en duidelijk 'nee' beantwoorden! We zullen niet ontkennen dat de basis die op jeugdige leeftijd gelegd 
wordt wat eenvoudiger is. Kinderen leren nu eenmaal makkelijker spelenderwijs, maar binnen onze 
vereniging hebben wij vele leden die op latere leeftijd zijn begonnen en nu doorgegroeid zijn naar 
volwaardige muzikanten. Uiteraard wordt u ook niet zomaar in het diepe gegooid; in goede 
samenwerking met o.a. Kunstlokaal in Gemert zijn er diverse opleidingsmogelijkheden. Met name met 
de daar werkende leraren wordt op een zeer prettige manier samengewerkt. 
 
Iedere woensdagavond wordt er met veel plezier en enthousiasme gemusiceerd in Partycentrum D’n 
Eik tijdens de wekelijks repetities. Het totaal aantal spelende orkestleden bedraagt ongeveer 80 
personen gelijkmatig verdeeld over de volgende drie orkesten: 
 

- De Fanfare 
- De Slagwerkgroep 
- Opleidingsorkest slagwerk “Young Rhythm” 

 
Binnen de gemeenschap van De Rips heeft Muziekvereniging Concordia een actieve rol. Concerten, 
Serenades, maar ook bij Sinterklaas, Koninginnedag, Carnaval, Dodenherdenking, en in de Kerk: 
Concordia is erbij.  
 
Naast deze jaarlijks terugkerende activiteiten organiseert Muziekvereniging Concordia ook 
evenementen die geen jaarlijks karakter hebben maar die wel regelmatig terug keren. Hierbij valt 
onder andere te denken aan het Tapasconcert (een combinatie van muziek met eten) en Dancing with 
Muziekvereniging Concordia (een combinatie van muziek en dansen). Daarnaast wordt er om de drie 
of vier jaar “De Proms in de Peel” georganiseerd. Dit is in Ripse termen gemeten een mega festijn wat 
ongeveer 1000 bezoekers trekt.   
 
Het doel van Muziekvereniging Concordia is om op elke plek, in elke situatie mooie, goed in het 
gehoor liggende muziek te maken. Mensen worden vrolijk van muziek, zowel de muzikanten als de 
toehoorders. Dit willen we graag zo houden!  
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2. De financiën van de verenging 
 
 
Muziekvereniging Concordia heeft financiële middelen nodig om te voorzien in de vele kosten die bij 
een vereniging komen kijken. Om u een idee te geven over de hoogte van de begroting kunnen we u 
zeggen dat het jaarlijkse budget voor Muziekvereniging Concordia ongeveer € 30.000,00 euro 
bedraagt. De grootste kostenposten zijn: 
 

 Dirigent en instructeur kosten voor de drie orkesten.  

 Zaalhuur voor de repetitieruimtes. 

 Aanschaf blaasinstrumenten en slagwerk. 

 Onderhoud van de blaasinstrumenten en het slagwerk. 

 Aanschaf van bladmuziek. 

 Het mede financieren van de opleiding voor muzikanten in opleiding. 

 Organisatiekosten van concerten en evenementen.  

 Verzekeringskosten. 

 Buma bijdrages. 

 Onderhoud en aanschaf van kleding. 

 Secretariaat-, vergader- en representatiekosten. 
 
De grootste baten van de vereniging zijn de volgende:  
 

 Subsidie van de gemeente (deze subsidie wordt elk jaar wel minder). 

 Contributiegelden van de leden. 

 Sponsoring door bedrijven. 

 De jaarlijkse donateursactie. 

 De maandelijkse oud papieractie. 

 De oud ijzeractie, die een keer per jaar gehouden wordt. 

 Sponsoring door de “Vrienden van Concordia”. 

 Donaties en giften. 
 

 
 
Het wordt voor Muziekvereniging Concordia ieder jaar moeilijker om de financien rond te krijgen. De 
kosten stijgen, maar de meeste inkomsten niet. Daarom willen we sponsors de mogelijkheid bieden 
om voordeel te behalen uit de zichtbaarheid die onze vereniging heeft en biedt.  
 
Daarnaast zijn er andere doelstellingen die met behulp van sponsors ondersteund kunnen worden. 
Denk hierbij aan: 
 

 Extra aandacht voor de jeugdactiviteiten 

 Ledenwinst en behoud 

 Aandacht voor het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.  
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3. Belang van sponsoring 
 
 
Er zijn vele organisaties of personen die belang kunnen hebben bij sponsoring. U begrijpt natuurlijk 
dat Muziekvereniging Concordia er mee is gediend. Maar ook voor u of uw organisatie kan het van 
belang zijn. Sponsoring is een instrument om:  
 

 communicatie doelstellingen te behalen door het vergoten van naamsbekendheid. 

 het verhogen van uw omzet. 

 vergroten van interne motivatie van werknemers en klanten. 

 imagoversterking via associatie met het te sponsoren object. 

 het vervullen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 verkrijgen van gastvrijheid en persoonlijke motieven.  
 
Al met al genoeg redenen om sponsoring te overwegen. En praktisch gezien: is het niet leuk om uw 
bedrijfsnaam/ logo te zien bij een muzikaal evenement van Muziekvereniging Concordia?  
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3.1  Uitingsvormen  

 
Er zijn een aantal manieren waarop uw organisatie onder de aandacht kan komen door sponsoring 
van Muziekvereniging Concordia. Hierna staan de mogelijkheden vermeld die Muziekvereniging 
Concordia biedt, we gaan daarnaast ook graag met u in overleg om te kijken hoe uw persoonlijke 
wensen ingevuld kunnen worden. 
 
1. Concerten. Muziekvereniging Concordia De Rips  zorgt ieder jaar voor verschillende druk bezocht 

concerten. Als sponsor wordt u natuurlijk voor alle concerten persoonlijk uitgenodigd. De 
concerten zorgen voor veel gezelligheid en vele mogelijkheden voor sponsoring, zoals: 

 
a. logo en/of naam op de flyers die verspreid  worden bij de aankondiging van de concerten. 
b. logo en/of naam op de persoonlijke uitnodigingen die vooraf verstuurd worden. 
c. logo en/of naam op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 
d. genoemd worden door de presentator bij de presentatie van de concerten. 
e. logo en/of naam op de PowerPoint presentatie tijdens grote evenementen (bijv. De 

Proms). 
f. logo of vlag bij het orkest tijdens het concert (sponsor verzorgt zelf het logo of vlag). 

 
2. Jaarboekje. Een maal per jaar brengt Muziekvereniging Concordia een digitaal jaarboekje uit. Dit 

boekje wordt verspreid onder alle contacten van de vereniging, zijnde leden, rustende leden, 
ereleden sponsoren en “Vrienden van Concordia”. Als sponsor hebt u hier de volgende 
mogelijkheden: 
 

a.   vermelding van uw organisatie in het digitale jaarboekje middels een advertentie. 
 

3. Loterij. Een keer per jaar houdt Muziekvereniging Concordia een loterij. De trekking van deze 
loterij is tijdens het Kerstconcert. Hier zijn de volgende mogelijkheden: 
 

a. het plaatsen van het logo op de achterzijde van de loten. 
b. het schenken van prijzen voor de loterij. 

 
4. Website en E-mail. Muziekvereniging Concordia heeft een eigen website en de interne 

communicatie gebeurt voornamelijk via E-mail. Hier zijn de volgende sponsor uitingen mogelijk:  
 

a. vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. Hier 
staat veel informatie over Muziekvereniging Concordia te lezen, tevens staan hier onze 
optredens vermeld. De site trekt op dit moment nog niet al teveel bezoekers omdat de site 
nog “under construction” is.  

b. alle leden van Muziekvereniging Concordia worden op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen en data via E-mail. Hierin kan een logo worden opgenomen. Dit is elke 
maand minimaal een mail aan 75 leden.   

 
5. Kleding. Tijdens de optocht bij carnaval draagt Muziekvereniging Concordia geen officieel 

kostuum. 
 

a. Hier is ruimte voor kleding/creativiteit van sponsors. Het hele dorp loopt uit tijdens de 
optocht. Muziekvereniging Concordia loopt mee in de optocht en verzorgt mede de 
muzikale omlijsting van het een en ander. 

 
6. Omgangen. Verschillende keren per jaar loopt Muziekvereniging Concordia als groep door het 

dorp.  
 

a. Hier kan een auto aan vooraf rijden, waarop gesponsord kan worden (de sponsor verzorgt 
zelf het materiaal hiervoor). 

http://www.concordiaderips.nl/
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Daarnaast heeft Muziekvereniging Concordia een goede relatie met de plaatselijke media. Ons 
secretariaat en de PR commissie zorgen voor de nodige publicaties in de plaatselijke dag- en 
weekbladen.  
 
Kortom, er zijn veel momenten waarop u uw organisatie onder de aandacht kunt brengen. Tijdens de 
meeste van onze activiteiten zijn veel mensen aanwezig: familie, vrienden, buren, mensen uit het dorp 
en nabijgelegen dorpen, aanwezigheid vanuit de gemeente: een grote doelgroep die betrokken en 
actief is.  
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4. Sponsor pakketten  
 
 
Muziekvereniging Concordia heeft een aantal sponsor mogelijkheden gebundeld om zo voor iedere 
sponsorwens een passende aanbieding te kunnen doen. Een hoofdsponsor krijgt de krenten uit de 
sponsorpap, zijn/haar naam zal veel te zien zijn: 
 

4.1  Hoofdsponsor 

 
Een hoofdsponsor heeft recht op het gebruik van alle uitingsvormen en maakt optimaal gebruik van de 
aanwezige mogelijkheden. Overal waar Muziekvereniging Concordia komt of optreedt, zal de link naar 
de hoofdsponsor gemaakt worden. Dit zal voor veel zichtbaarheid zorgen. Een unieke kans voor een 
sponsorbedrag van € 1.250,00 euro en hoger. Het sponsorbedrag kan eventueel gedeeltelijk in natura 
voldaan worden.  
 

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o het logo op alle aanplakbiljetten bij de aankondiging van onze concerten.  
o het logo op de uitnodigingen vooraf. 
o het logo en de naam op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 
o naam wordt genoemd door de presentator bij de presentatie van de concerten. 
o het logo tijdens de PowerPoint presentatie gedurende grote evenementen. 
o logo of vlag bij het orkest tijdens het concert of evenement (sponsor verzorgt zelf het logo 

of vlag). 
 

 Jaarboekje. 
o een advertentie ter grootte van een hele pagina in het digitale jaarboekje. 

 

 Loterij. 
o logo en naam vernoeming op de achterzijde van de loten. 

 

 Website en E-mail 
o vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. 
o logo in E-mail aan de leden.  

 

 Kleding 
o sponsorkleding bij carnaval, initiatief te nemen door de Sponsor. 

 

 Omgangen. 
o hier kan een auto aan vooraf rijden, waarop gesponsord kan worden (de sponsor verzorgt 

zelf het materiaal hiervoor). 
 

 

 

http://www.concordiaderips.nl/
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 4.2  Beschermheer of Subhoofdsponsor 

 
De beschermheer van een orkest of subhoofdsponsor heeft het recht op het gebruik van verschillende 
uitingsvormen en maakt op die manier optimaal gebruik van de aanwezige mogelijkheden. Tevens 
verkrijgt een beschermheer het recht om ideeën in te brengen die betrekking hebben op de invulling 
van het orkest waar hij beschermheer van is. De Beschermheergeldsom ligt in de range van € 500,00 
tot € 1.250,00 euro. Het Subhoofdsponsor bedrag ligt ook in de range van  € 500,00 tot € 1.250,00 
euro. 
 

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o het logo op alle aanplakbiljetten bij de aankondiging van onze concerten.  
o het logo op de uitnodigingen vooraf. 
o het logo en naam op de programma’s die tijdens het concert zelf verspreid worden. 
o naam wordt genoemd door de presentator bij de presentatie van de concerten. 
o het logo tijdens de PowerPoint presentatie gedurende grote evenementen. 

 

 Jaarboekje. 
o Een advertentie ter grootte van een hele pagina in het digitale jaarboekje. 

 

 Website en E-mail 
o Vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. 
o Logo in E-mail aan de leden.  

 

4.3  Subsponsor  

 
Deze sponsor heeft recht op het gebruik van een aantal uitingsvormen en maakt slim gebruik van de 
mogelijkheden. Het sponsor bedrag ligt in de range van  € 250,00 tot € 500,00 euro. Ook dit 
sponsorbedrag kan eventueel gedeeltelijk in natura voldaan worden. Het een en ander zal voor 
merkbare zichtbaarheid zorgen.  
 

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o het logo op alle aanplakbiljetten bij de aankondiging van onze concerten.  
o het logo op de uitnodigingen vooraf. 
o het logo en naam op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 
o naam wordt genoemd door de presentator bij de presentatie van de concerten. 
o het logo tijdens de PowerPoint presentatie gedurende grote evenementen. 

 

 Jaarboekje. 
o Een advertentie ter grootte van een halve pagina in het digitale jaarboekje. 

 

 Website en E-mail 
o Vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. 

 
 
 
 

 

http://www.concordiaderips.nl/
http://www.concordiaderips.nl/
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4.4  Co-sponsor  

 
Deze sponsor heeft recht op het gebruik van enkele uitingsvormen. Het sponsor bedrag ligt in de 
range van  € 100,00 tot € 250,00 euro. Ook dit sponsorbedrag kan eventueel gedeeltelijk in natura 
voldaan worden. Het een en ander zal voor merkbare zichtbaarheid zorgen.  
 

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o naamsvermelding op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 
o naamsvermelding door de presentator tijdens de presentatie van de concerten. 
o het logo tijdens de PowerPoint presentatie gedurende grote evenementen. 

 

 Jaarboekje. 
o een advertentie ter grootte van een halve pagina in het digitale jaarboekje. 

 

 Website en E-mail 
o vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. 

 

4.5  Begunstiger  

 
Deze sponsor heeft recht op het gebruik van een paar uitingsvormen. Het sponsor bedrag ligt in de 
range van  € 25,00 tot € 100,00 euro. Ook dit sponsorbedrag kan eventueel gedeeltelijk in natura 
voldaan worden. Op deze manier maakt hij/zij voordelig  gebruik van de mogelijkheden 
 

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o naamsvermelding op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 

 

 Jaarboekje. 
o een advertentie ter grootte van een kwart of achtste pagina in het digitale jaarboekje. 

Afhankelijk van het sponsor bedrag. 
 

 Website en E-mail 
o vermelding op de website van Muziekvereniging Concordia: www.Concordiaderips.nl. 

 

4.6  Vrienden van Concordia 

 
De “Vrienden van Concordia” is een groep personen die Muziekvereniging Concordia financieel 
ondersteunen door lid te worden van deze club. De leden betalen een lidmaatschapsbedrag van € 
25,00 euro per jaar. Leden van deze club krijgen het volgende aangeboden: 
  

 Concerten.  
o uitnodiging voor alle concerten en uitvoeringen van Muziekvereniging Concordia. 
o naamsvermelding op de programma’s die tijdens het concert verspreid worden. 

 

 Jaarboekje. 
o naamsvermelding in het digitale jaarboekje. 

http://www.concordiaderips.nl/
http://www.concordiaderips.nl/
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4.4  Sponsoring in natura 

 
Deze sponsoring wordt in overleg bepaald. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 
 
 

 Materieel 
o De sponsor stelt goederen gratis of tegen een aantrekkelijke prijs ter beschikking.  
o De sponsor stelt handelswaar gratis ter beschikking als prijs tijdens de jaarlijkse 

loterij. 
 

 Adviezen, dienstverlening en begeleiding 
o De sponsor stelt zijn kennis en ervaring ter beschikking (bijvoorbeeld door de inzet 

van een medewerker). 
 

 Communicatie 
o De sponsor drukt bijvoorbeeld posters en programmaboekjes en plaatst advertenties. 

 

 Organisaties waar Muziekvereniging Concordia klant bij is 
o Bank, andere crediteuren, plaatselijke winkels en bedrijven zoals bloemenwinkels. Wij 

nemen als verenging onze zaken/ diensten voortaan daar af. 
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5. Sponsorovereenkomst 

 
 
De ondergetekenden: 
 
Muziekvereniging Concordia De Rips 
 
 
Vertegenwoordigd door: …………………………………………………….(naam) 
 
 
En Sponsor :  ....................................................   te:.................................................... 
 
 
Vertegenwoordigd  door: ............................................……………….....(naam) 
 
 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
 1. Duur van de overeenkomst: 
 
  Duur: ........................      jaar 
 
  Te beginnen op: ......................... 
 
  Te eindigen op:   ......................... 
 
 2. Opzegging: 

De overeenkomst zal zonder opzegging steeds ongewijzigd worden verlengd voor de 
duur van 1 jaar. 

  Opzeggingstermijn bedraagt tenminste 2 maanden. 
 
 3. Verplichting van de sponsor: 

Betaling van een sponsorbedrag van € .........  per jaar. De sponsor ontvangt 
hiervoor een rekening.  

 
 4. Verplichting van Muziekvereniging Concordia De Rips (afh. van het pakket): 
 
  -  …………………………………………………………………………………… 
 
  -  …………………………………………………………………………………… 
 
  -  …………………………………………………………………………………… 
 
  De uitwerking van het sponsorpakket zal in overleg met de sponsor worden  

vastgesteld. 
 
 
Muziekvereniging Concordia:       Sponsor: 
 
Plaats:        Plaats: 
 
Datum:        Datum: 
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6. Contact gegevens 
 
Postadres secretariaat: 
 
Muziekvereniging Concordia De Rips 
T.a.v. José van der Heijden 
Jodenpeeldreef 7 
5764 RL  De Rips 
Tel: 0493-599237 
 
 
Contactpersoon voor sponsoring: 
 
Muziekvereniging Concordia De Rips 
T.a.v. Joop van der Heijden 
Bellemakersstraat 4 
5764 RX De Rips 
Tel: 0493-594000 
 
 
 
 

 
 
 


