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Vrienden van Tholen Sterk  

Kunt of wilt u geen Samen Sterk-pakket afnemen zoals deze hieronder zijn beschreven, dan hebben 
wij als mogelijkheid om “Vrienden van Tholen Sterk” te worden.  
De minimale financiële bijdrage is € 150,00 exclusief BTW. 
 
Daarvoor krijgt u het volgende: 

• Uw naamsvermelding op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

 

Matrozenpakket ter waarde van € 375,00 exclusief BTW. 

 • Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 5 toegangspassen en 10 
consumptiemunten 

• 5 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (1/4 scherm) 

• Uw naamsvermelding op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 
2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 
 

Machinistenpakket ter waarde van € 750,00 exclusief BTW. 

 • Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 8 toegangspassen en 16 
consumptiemunten 

• 3 toegangskaarten feesttent incl. 6 consumptiemunten op vrijdag of zaterdag 

• 6 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (1/4 scherm) 

• Uw naamsvermelding op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 
2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 
 

Wielmanspakket ter waarde van € 1.250,00 exclusief BTW. 
Vast 
onderdeel 

• Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 10 toegangspassen en 20 
consumptiemunten 

• Uw bedrijfslogo wordt getoond op de 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (1/3 scherm) 

• Uw naamsvermelding op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 
2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

Keuze A • 5 toegangskaarten feesttent incl. 10 consumptiemunten op vrijdag of zaterdag 

• 10 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

Keuze B 1x advertentie (1/16 pagina) in speciaal ter gelegenheid van de Havendagen uit te 
geven magazine met een oplage van 11.000 exemplaren in de Gemeente Tholen, 
alsmede uw naam op 85.000 flyers. 
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Bootsmanpakket ter waarde van € 1.625,00 exclusief BTW. 
Vast 
onderdeel 

• Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 10 toegangspassen en 20 
consumptiemunten 

• Uw bedrijfslogo wordt getoond op de 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (1/3  scherm) 

• De mogelijkheid om 1 x uw bedrijfsvlag OF uw dranghek-reclamedoek op Contre 
Escarpe op prominente plaats op zaterdag op te hangen 

• 1x reclame op facebookpagina Tholen Sterk tussen januari en juni 2018 

• Uw naamsvermelding op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 
2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

Keuze A • 10 toegangskaarten feesttent incl. 20 consumptiemunten op vrijdag of zaterdag 

• 20 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• 2 tickets RIB experience op zaterdag 

Keuze B 1x advertentie (1/8 pagina) in speciaal ter gelegenheid van de Havendagen uit te 
geven magazine met een oplage van 11.000 exemplaren in de Gemeente Tholen, 
alsmede uw naam op 85.000 flyers. 

 

Stuurmanspakket ter waarde van € 3.250,00 exclusief BTW. 
Vast 
onderdeel 

• Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 15 toegangspassen en 30 
consumptiemunten 

• Uw bedrijfslogo wordt getoond op de 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (half  scherm) 

• 3x reclame op facebookpagina Tholen Sterk tussen januari en juni 2018 

• De mogelijkheid om 2 keer uw bedrijfsvlag OF uw dranghek-reclamedoek op 
Contre Escarpe op prominente plaats op zaterdag op te hangen 

• Uw naamsvermelding met link op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m 
december 2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

• De mogelijkheid om een publicitaire blikvanger op de Contre Escarpe te 
plaatsen. 

Keuze A • 5 toegangskaarten feesttent incl. 10 consumptiemunten op vrijdag 

• 5 toegangskaarten feesttent incl. 10 consumptiemunten op zaterdag 

• 20 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• 4 tickets RIB experience op zaterdag 

Keuze B 1x advertentie (1/8 pagina) in speciaal ter gelegenheid van de Havendagen uit te 
geven magazine met een oplage van 11.000 exemplaren in de Gemeente Tholen, 
alsmede een klein bedrijfslogo op 85.000 flyers. 

 

Kapiteinspakket ter waarde van € 6.500,00 exclusief BTW. 
Vast 
onderdeel 

• Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 25 toegangspassen en 50 
consumptiemunten 

• Uw bedrijfslogo wordt getoond op de 2 flatscreens in de feesttent op do-, vrij- en 
zaterdag (volledig scherm) 

• Uw naamsvermelding in sponsorspot welke elk uur in feesttent is te horen op 
do-, vrij- en zaterdag  

• 5 x reclame op facebookpagina Tholen Sterk tussen januari en juni 2018 
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• De mogelijkheid om 4 keer uw bedrijfsvlag OF uw dranghek-reclamedoek op 
Contre Escarpe op prominente plaats op zaterdag op te hangen 

• Uw logo in de digitale nieuwsbrief 

• Uw logo met link op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

• De mogelijkheid om een publicitaire blikvanger op de Contre Escarpe te 
plaatsen. 

Keuze A • 10 toegangskaarten feesttent incl. 20 consumptiemunten op vrijdag 

• 10 toegangskaarten feesttent incl. 20 consumptiemunten op zaterdag 

• 25 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• 6 tickets RIB experience op zaterdag OF 2 tickets rondvlucht helikopter op 
zaterdag 

Keuze B 1x advertentie (1 x 1/4 pagina OF 2 x 1/8 pagina) in speciaal ter gelegenheid van de 
Havendagen uit te geven magazine met een oplage van 11.000 exemplaren in de 
Gemeente Tholen, alsmede een klein bedrijfslogo en uw naam op 85.000 flyers.   

 

Admiraalspakket ter waarde van €10.000,- exclusief BTW 
Vast 
onderdeel 

• Voor de speciale openingsavond op donderdag krijgt u 50 toegangspassen en 
100 consumptiemunten 

• Uw bedrijfslogo wordt “prominent” getoond op de 2 flatscreens in de feesttent 
op do-, vrij- en zaterdag (volledig scherm) 

• Uw naamsvermelding in sponsorspot welke elk uur in feesttent is te horen op 
do-, vrij- en zaterdag 

• Extra exclusieve sponsorspot alleen van uw bedrijf elk uur in feesttent op do-, 
vrij- en zaterdag 

• 10 x reclame op facebookpagina Tholen Sterk tussen januari en juni 2018 

• De mogelijkheid om 6 keer uw bedrijfsvlag OF uw dranghek-reclamedoek op 
Contre Escarpe op prominente plaats op zaterdag op te hangen 

• Interview in het glossy magazine (oplage 11.000 stuks) 

• Uw logo op de aankondigingsposter 

• Uw logo op alle toegangskaarten 

• Uw logo in de digitale nieuwsbrief 

• De mogelijkheid met één artiest naar keuze op de foto op zaterdag 

• Uw logo met link op hoofdpagina website Tholen Sterk t/m december 2018 

• Uw logo met link op sponsorpagina website Tholen Sterk t/m december 2018 

• Uw naamsvermelding op facebookpagina Tholen Sterk t/m juni 2018 

• De mogelijkheid om een publicitaire blikvanger op de Contre Escarpe te 
plaatsen. 

Keuze A • 15 toegangskaarten feesttent incl. 30 consumptiemunten op vrijdag 

• 15 toegangskaarten feesttent incl. 30 consumptiemunten op zaterdag 

• 30 toegangskaarten rondvaart Frisia op zaterdag 

• 6 tickets RIB experience op zaterdag OF 2 tickets rondvlucht helikopter op 
zaterdag 

Keuze B • 1x advertentie (2 x 1/4 pagina OF 1 x 1/2 pagina) in speciaal ter gelegenheid van 
de Havendagen uit te geven magazine met een oplage van 11.000 exemplaren, 
alsmede een groot bedrijfslogo en uw naam op 85.000 flyers  
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Tenslotte willen wij u wijzen op de mogelijkheden voor andere vormen van bijdragen die binnen ons 

concept passen. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van materialen en het financieel 

ondersteunen van programmaonderdelen met extra naamsvermelding van uw bedrijf. 

 

Toelichting tegenprestaties 

Advertentie en naamsvermelding 

Advertentie in speciaal ter gelegenheid van de Havendagen uit te geven magazine met een oplage 
van 11.000 exemplaren in de Gemeente Tholen alsmede een bedrijfslogo en/of uw naam op 85.000 
flyers welke verspreid worden in het gebied Brabantse Wal zoals Bergen op Zoom, Halsteren, 
Lepelstraat, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland. 

Logo en link 

• Het samenwerkende bedrijf moet het bedrijfslogo in hoge resolutie per mail aanleveren: 
media@tholensterk.nl 

• Indien het logo of de website van het samenwerkende bedrijf tussentijds wijzigt, dan is het 
samenwerkende bedrijf zelf verantwoordelijk voor het doorgeven daarvan aan Tholen Sterk. 

 
Bedrijfsvlag e/o bedrijfsreclamedoek 
 
De door u zelf aan te leveren bedrijfsvlag heeft een maximale grootte van 150*100 cm. Het door u 
zelf aan te leveren bedrijfsreclamedoek heeft een maximale grootte van 215*73 cm. 
 
Het aanleveren van vlaggen en/of bedrijfsreclamedoeken verwachten wij van u op donderdag 31 mei 
of vrijdag 1 juni bij één van onze medewerkers tussen 12.00 en 17.00 uur op Contre Escarpe. Deze 
materialen kunt u maandag 4 juni tussen 09.00 en 12.00 uur weer ophalen bij één van onze 
medewerkers op de Contre Escarpe. 
 
Helpt u mee aan het succes? 
 

• Like onze Facebookpagina: facebook.com/tholensterk 

• Nodig uw vrienden en relaties uit om onze Facebookpagina leuk te vinden 

• Deel onze Facebook berichten 

• Netwerken met anderen om onze stichting in een positief daglicht te stellen 

• Het plaatsen van het logo van TholenSterk op uw website 

• Het ophangen van door TholenSterk te ontvangen promotie-posters en het neerleggen van 
TholenSterk folders in bedrijfskantine/ontvangstruimte etc. 

• Overige communicatie 

 

mailto:media@tholensterk.nl

