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I N L E I D I N G  
 

 
Het leukste familiefestival tijdens 
Pinksteren! 

 
Achterover leunen in het zonnetje met een heerlijk 
koud (speciaal) biertje in je ene hand en lekkere 
hapjes in je andere hand, waar ook de kinderen zich 
niet vervelen, genietend van muziek in de mooie 
ambiance van recreatieplas Kotermeerstal in 
Dedemsvaart, klinkt heerlijk toch? Nou, dat gaan wij 
regelen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is Dedemsvaart Natuurlijk Festival? 
Dedemsvaart Natuurlijk Festival is een 
ongedwongen, ontspannen, sportief, culturele maar 
vooral leuk familiefestival tijdens Pinksteren. 
Met veel activiteiten, workshops, culinaire 
verwennerijen en livemuziek op meerdere podia op 
en om onze mooie recreatieplas Kotermeerstal…. 
 
Dedemsvaart Natuurlijk Festival biedt twee dagen 
lang een totaalbeleving voor iedereen die iets 
beleven wil. Van muzikale fijnproever tot culinaire 
snoeper; van feestbeest tot vrije geest.  
De ideale besteding tijdens het Pinksterweekend 
 
Bij het organiseren van het festival en het 
presenteren van de veelzijdigheid van de regio aan 
festivalbezoekers verwachten wij een positief beeld 
te creëren van Dedemsvaart en omgeving.  
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
Naast de economische spin-off willen wij ook 
benadrukken dat ons festival ook een potentieel 
maatschappelijke spin-off kan hebben voor de 
gemeente.  
 
Aangezien wij veel maatschappelijke organisaties 
betrekken bij ons evenement hopen wij hiermee ook 
een verbinding te kunnen leggen tussen deze 
organisaties en onze bezoekers. Een unieke 
gelegenheid voor deze organisaties om hun 
bekendheid te vergroten bij het publiek. Daarnaast 
biedt het hun de kans om te netwerken en daarbij de 
noodzakelijke contacten te leggen met nieuwe 
sympathisanten en potentiële leden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat verandert er in 2022?  
Het plan is om met vijf verschillende zones het 
leukste familiefestival tijdens Pinksteren 
organiseren. Het wordt een tweedaags festival met 
een totaal aanbod waarbij wij alle voorgaande 
evenementen van de organisatie in één plannen. 
Dus, Dedemsvaart natuurlijk! met Hapjes Dag 
(foodtruck festival) met Dedemsfair (festival markt) 
met Classics aan het Kotermeer en met Boerenrock 
avond. Dat alles bij elkaar wordt het nieuwe 
Dedemsvaart Natuurlijk Festival 2022! 
 

Dedemsvaart Natuurlijk Festival gaat voor 
duurzaam  
Wij gaan een deel (ongeveer 5000 m2) van de 
familieweide inrichten als duurzaamheids-area. Hier 
gaan wij onze bezoekers meer informeren over 
duurzaamheid en recycling; hoe kunnen we onze 
afvalberg verkleinen en hoe werkt de afvalcirculatie? 
Wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid, of 
misschien laten? Kortom, hoe kunnen wij bewust(er) 
kopen, eten & drinken, wonen en reizen.  
 

Chill modus on!  
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Word ambassadeur en steun Dedemsvaart Natuurlijk! 
Om de kosten van de begroting te dekken en de entreeprijs zo laag mogelijk te houden (laagdrempeligheid) 
benaderen wij ondernemers, organisaties en subsidiënten om voor een financiële bijdrage ambassadeur 
(sponsor) te worden van Dedemsvaart Natuurlijk en bij te dragen aan het succes hiervan. Als ambassadeur kan 
uw bedrijf of organisatie zich binden aan het leukste familiefestival tijdens Pinksteren. 
 
 

S p o n s o r p a k k e t t e n  
 
Hieronder vindt u de sponsormogelijkheden voor Dedemsvaart Natuurlijk. Dit zijn de standaard pakketten. Heeft u 
zelf toch net iets anders in gedachten, laat het ons dan weten. Wij gaan graag met u in gesprek om passend 
maatwerk te leveren. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
 

 

H o o f d s p o n s o r    
 
 
  HOOFDPODIUM 
  HOOFDPODIUM 
 

• Live muziek 

• DJ's 

• Publiekstrekker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op het hoofdpodium vindt u de grootste en meest bekendste acts van het Dedemsvaart Natuurlijk Festival. 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Exclusief recht tot het voeren van de titel ‘Hoofdsponsor Dedemsvaart Natuurlijk Festival!’ 
2. Logo, naamsvermelding op de Dedemsvaart Natuurlijk website als hoofdsponsor  
3. Doorlink naar de website van de hoofdsponsor 
4. Via socialmedia wordt uw bedrijf als hoofdsponsor gepresenteerd. 
5. Het hoofdpodium wordt vernoemd naar uw bedrijf 
6. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent het hoofdpodium 
7. Naamsvermelding bij persberichten als hoofdsponsor 
8. De mogelijkheid om een productstand te plaatsen 
9. De mogelijkheid om een entree boog te plaatsen  
10. Exclusiviteit (geen sponsoring door bedrijven in dezelfde branche) 
11. Logo vermelding op ons sponsordoek 
12. Logo vermelding op alle festival posters  
13. Logo vermelding op alle festival flyers 
14. Hele pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
15. Plaatsen van 2 vlaggen of spandoeken op het festival terrein en/of hekwerk (vlag of banier aanleveren) 
16. Uw logo en naam bij de aftiteling van de officiële aftermovie video 
17. 16 passe-partouts t.w.v. € 680,- ***    

 
Kosten: € 6000,00  
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 

***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 



 

Sponsormogelijkheden Dedemsvaart Natuurlijk Festival 2022 Pagina 4 van 13 
 

 
 

P o d i u m  s p o n s o r  | Naam verbinding Party stage 

 
 
 
 
  PARTY STAGE 
 

• Live muziek 

• DJ's 

• Publiekstrekker 
 

   
 
 
De voorgaande edities van Dedemsvaart Natuurlijk Festival hadden wij  de Chillout stage.** 
Dit podium bleek een grote jongerenpubliekstrekker. In 2020 veranderen we de naam naar 'party stage' en komt 
er een nieuwe programmering dat beter past aan de vraag van de jongeren. Het publiek actief betrekken bij het 
invullen van het programma. Zij mogen een deel van het programma bepalen bijvoorbeeld via socialmedia.  

 
Wat hebben wij u te bieden: 

1. Logo en naamsvermelding op de festival website als Podium sponsor 
2. Doorlink naar uw eigen website 
3. De party stage wordt vernoemd naar uw bedrijf  
4. Via socialmedia wordt uw bedrijf als podium sponsor gepresenteerd. 
5. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent de party stage 
6. Aankleding party stage met merkexposure van de sponsor 
7. Logo vermelding alle festival posters  
8. Logo vermelding festival flyers 
9. Logo vermelding op ons sponsordoek 
10. Plaatsen van 2 vlaggen of spandoeken op het festival hekwerk  
11. Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
11. Uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 
12. 8 passe-partouts t.w.v. € 340,- ***     

 
Kosten: € 2.500,00 
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 

***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
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F a m i l i e w e i d e   |  Naam verbinding familieweide 
  

 
Familieweide 
 

•  Kinderprogrammering 

•  Kinderactiviteiten 

•  DJ's 

•  Workshops 

•  Demonstraties 
 

  
  
 
Een van onze onderdelen is een heuse familieweide, het kinderparadijs van ca 15000 m2.  
Dit is de plek waar van de allerkleinsten tot de oudere jeugd men helemaal los kan gaan.  
Er komt onder andere een Kidz stage met diverse optredens en zijn er activiteiten als bijvoorbeeld workshops, 
demonstraties, bungee trampoline, kanovaren, springkussens, mega twister, natuuractiviteiten en krat stapelen. 
Ook de brandweer en het leger zullen de komende editie aanwezig zijn.  
 

De Familieweide bestaat uit 4 area's: 
• Kids: voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar 
• junior: voor kids 5 t/m 12 jaar 
• Young:  uitdagende attracties voor de oudere kids en jongeren 
• Senior:  Voor de papa's en mama's  

 
Openingstijden familieweide:  
Dagelijks: 13.00 – 20.00 uur 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. De Familieweide wordt vernoemd naar uw bedrijf 
2. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent de Familieweide. 
3. Logo en naamsvermelding op de festival website als Podium sponsor 
4. Via socialmedia wordt uw bedrijf als podium sponsor gepresenteerd. 
5. Doorlink naar uw eigen website 
6. Aankleding Familieweide met merkexposure van uw bedrijf 
7. Logo vermelding alle festival posters  
8. Logo vermelding festival flyers 
9. Logo vermelding op ons sponsordoek 
10. Plaatsen van 2 vlaggen of spandoeken op het festival hekwerk  
11. Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
11. uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 
12. 8 passe-partouts t.w.v. € 340,- *** 

  
Kosten: € 2.500,00 
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 
***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
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h a p j e s  d a g  |  Naam verbinding Hapjes Dag (Foodtruck festival) 
 
 
Hapjes Dag                                              . 

                                        

• Tussen de mainstage en de                               
partystage 

•  Foodtucks / Eetkraampjes / Bars  
 
 

  

 
  
 
Tijdens Pinksteren toveren wij een deel van Dedemsvaart Natuurlijk Festival om tot een openluchtrestaurant met 
vele Foodtrucks en eetkraampjes. Wij noemen het 'Hapjes Dag' 
 

Het concept is simpel, maar oergezellig:  
Achterover leunen in het zonnetje met een heerlijk koud (speciaal) biertje in je ene hand en lekkere hapjes in je 
andere hand, genietend van muziek in de mooie ambiance van recreatieplas Kotermeerstal in Dedemsvaart, 
klinkt heerlijk toch? 
 
Wat hebben wij u te bieden: 

1. Hapjes Dag wordt vernoemd naar uw bedrijf 
2. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent Hapjes Dag. 
3. Logo en naamsvermelding op de festival website als Hapjes Dag sponsor 
4. Via socialmedia wordt uw bedrijf als horecaplein sponsor gepresenteerd. 
5. Doorlink naar uw eigen website 
6.  Aankleding horecapleinen met merkexposure van uw bedrijf 
7.  Logo vermelding alle festival posters  
8.  Logo vermelding festival flyers 
9.  Logo vermelding op ons sponsordoek 
10.  Plaatsen van 2 vlaggen of spandoeken op het festival hekwerk  
11.  Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
12.  uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 
13. 8 passe-partouts t.w.v. € 340,- *** 

  
Kosten: € 2.500,00 
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 
***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
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H A P J E S  D A G  K O O K W O R K S H O P   |  Naam verbinding Kookworkshop 
 
 
Kookworkshop                                              
. 
•  Rondom de Foodtrucks 

 
 

  

 
  

   
 
 
Breng je kooktechnieken naar een hoger niveau tijdens de Hapjes Dag (HD) Kookschool. 
Waarom zijn er zoveel verschillende keukenmessen en waar gebruik je ze allemaal voor? Wat is de beste 
snijtechniek om op een deskundige manier groenten te snijden? Hoe kun jij een luxe gerecht heel simpel maken? 
Dit zijn allemaal vragen die je dit jaar kunt stellen in de HD Kookschool. Als ware hobbychef kun jij je creativiteit 
kwijt bij deze inspirerende activiteit. Krijg tips van de chefs, slijp je kooktechnieken bij en deel je passie met 
anderen. 
 
De gerechten die wij gaan maken worden tijdens het evenement bekend gemaakt.  
 
Een sessie duurt ongeveer 45 minuten en het inschrijven kan op de dag zelf: Wie het eerst komt, die het eerst 
maalt! 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
13. De kookworkshop wordt vernoemd naar uw bedrijf 
14. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent de kookworkshop. 
15. Logo en naamsvermelding op de festival website als de kookworkshop sponsor. 
16. Via socialmedia wordt uw bedrijf als horecaplein sponsor gepresenteerd. 
17. Doorlink naar uw eigen website 
18.  Aankleding horecapleinen met merkexposure van uw bedrijf 
19.  Logo vermelding alle festival posters  
20.  Logo vermelding festival flyers 
21.  Logo vermelding op ons sponsordoek 
22.  Plaatsen van 2 vlaggen of spandoeken op het festival hekwerk  
23.  Halve pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
24.  uw naam bij de aftiteling van de aftermovie video’s 
14. 8 passe-partouts t.w.v. € 340,- *** 

  
Kosten:  € 2.500,00 
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 
***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
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D U U R Z A A M H E I D  S P O N S O R   | Maak een echte 'eyecatcher' van je bedrijf   
 

 

 
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2050 
moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening 
is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. 
Om de gestelde doelen te behalen moeten wij allemaal onze schouders eronder zetten. 
 
Dedemsvaart Natuurlijk Festival wil hier een bijdrage aan leveren door, samen met organisaties en overheden, 
door de bewustwording van onze bezoekers vergroten. 
 
Wij gaan een deel (ongeveer 5000 m2) van de familieweide inrichten als duurzaamheids-area. Hier gaan wij onze 
bezoekers meer informeren over duurzaamheid en recycling; hoe kunnen we onze afvalberg verkleinen en hoe 
werkt de afvalcirculatie? Wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid, of misschien laten? Kortom, hoe kunnen 
wij bewust(er) kopen, eten & drinken, wonen en reizen. Om antwoordt te geven op al deze vragen zoeken wij 
organisaties, bedrijven en overheden om mee te doen aan de volgende onderwerpen: 
Duurzaam wonen, Duurzaam je huis verbouwen, Energie besparen, Energie opwekken, Gasvrij wonen 
Circulaire economie, Afval circulatie, Zuinig vervoer, Duurzaam eten, De voordelen van lokaal kopen 
en Sociale duurzaamheid (zo lang mogelijk thuis blijven wonen). 
 
Het lijkt ons, voor alle partijen, ook een mooie kans om in één keer veel mensen te bereiken om zo de duurzame 
boodschap over te brengen. Doet u ook mee!? 

 
 
Het is de laatste jaren een steeds groter probleem geworden. Bij elk festival ligt het festivalterrein na afloop 
bezaaid met plastic bekers en bierhouders. De organisatie heeft er na afloop de handen vol aan om alles op te 
ruimen. Omdat Stichting Hollands Talent recreatieplas Kotermeerstal graag schoonhoud en het festival zo 
duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk maakt, werken wij vanaf 2020 met kunststof glazen en kunststof 
bierhouders die bezoekers eenmalig aanschaffen voor 1 muntje. Bij iedere volgende bestelling kunnen ze hun 
glas afgeven en krijgen ze een nieuw/schoon glas met hun nieuw bestelde drankje. De bekers  kunnen niet 
worden ingeruild voor een muntje. Bezoekers kunnen de bekers of bierhouders mee naar huis nemen als 
souvenir of volgend jaar weer meenemen of achterlaten; dan wordt het op een volgende editie opnieuw gebruikt. 
Met deze herbruikbare bekers en bierhouders bouwen we samen aan een duurzame wereld. 
 
Als sponsor van duurzaamheid kunt u de bekers en bierhouders sponsoren. Door uw logo en bedrijfsnaam op de 
bierhouders te laten drukken kunt u uw naamsbekendheid vergroten. Tenzij anders overeengekomen is dit 
sponsorcontract is 2 jaar geldig. 
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Wat hebben wij u te bieden: 

1. De Duurzaamheids-area wordt vernoemd naar uw bedrijf 
2. Exclusief recht tot het voeren van de titel ‘Duurzaamheid sponsor Dedemsvaart Natuurlijk Festival!’ 
3. Logo, naamsvermelding op de Dedemsvaart Natuurlijk Festival website als duurzaamheid sponsor  
4. Doorlink naar de website van de duurzaamheid sponsor 
5. Via socialmedia wordt uw bedrijf als duurzaamheid sponsor gepresenteerd. 
6. Vermelding van uw bedrijfsnaam bij alle communicatie omtrent het hoofdpodium 
7. Naamsvermelding bij persberichten als duurzaamheid sponsor 
8. De mogelijkheid om een productstand of duurzaamheid activiteiten te plaatsen 
9. De mogelijkheid om een entree boog te plaatsen  
10. Exclusiviteit (geen duurzaamheid sponsoring door bedrijven met hetzelfde product) 
11. Logo vermelding op ons sponsordoek 
12. Logo vermelding op alle festival posters  
13. Logo vermelding op alle festival flyers 
14. Hele pagina advertentie in de festival programmaboekjes (A6, oplage 10.000)** 
15. Plaatsen van 4 vlaggen of spandoeken op het festival terrein en/of hekwerk (vlag of banier aanleveren) 
16. Uw logo en naam bij de aftiteling van de officiële aftermovie video 
17. 15 passe-partouts t.w.v. € 637,50 ***    

 
Kosten:  € 5.000,00 
 
** voor meer info zie "Festivalprogrammaboekjes" 
 
***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
 
 
 
 

 

 A c t i v i t e i t e n / o p t r e d e n  s p o n s o r      

A c t i v i t e i t e n / o p t r e d e n  s p o n s o r      
Als activiteitensponsor koppelt u uw bedrijfsnaam aan één specifieke activiteit of artiest. 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Logo en naamsvermelding op de festival website als activiteiten sponsor 
2. Doorlink naar uw eigen website 
3. Aankleding van de betreffende activiteit met merkexposure van de sponsor 
4. 4 passe-partouts t.w.v. € 170,- *** 

 
Kosten:   € 450,00  
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 D e d e m s v a a r t  N a t u u r l i j k  a r r a n g e m e n t     

D e d e m s v a a r t  N a t u u r l i j k  a r r a n g e m e n t     
Boek een arrangement en beleef Dedemsvaart Natuurlijk op een unieke manier! 
De speciale en leuk ingerichte VIP area biedt comfort, én toch blijf je midden in de sfeer van het festival.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Wij ontvangen je in de exclusieve VIP ruimte 
2.   Maximaal zicht op het hoofdpodium en het festivalterrein 
3. Ontmoet interessante personen uit Dedemsvaart en praat bij met andere vrienden van  

Dedemsvaart Natuurlijk Festival 
4.   Eigen toiletvoorzieningen  
5.   Overdekt (regenbestendig) 
6.   2 passe-partouts t.w.v. € 85,00*** 

 
Kosten: € 250,00 p/p 
 
 

***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
 
 

Belangrijk: Het opzetten/inrichten van de VIP area is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
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M a t e r i a l e n  - /  d i e n s t e n  s p o n s o r      
 

 
Het sponsoren in natura speelt een grote rol in het sponsorbeleid. Het gratis leveren van uw producten en 
diensten kan een belangrijke bijdrage zijn binnen de gehele productie. In overleg wordt de relatieve waarde van 
deze sponsoring bepaald. 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Een sponsorpakket conform 50% van de waarde bepaling.  

 
Let op: Indien de waarde van het gesponsorde tussen het bedrag van de sponsorpakketten ligt, krijgt u 
de laagste sponsorpakket. 

 
 
 

R e c l a m e  o p  b o u w h e k k e n    
 
 
Ter afscheiding van het terrein komen bouwhekken te staan, waarop spandoeken geplaatst  
worden. De afmeting van dit spandoek is 338 cm bij 174 cm. Wij zullen zorg dragen voor het  
maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk klaar aangeleverde ontwerp. 
 

 
 
Kosten (exclusief bedrukken bouwhekspandoek): € 275,00 
Kosten (inclusief bedrukken bouwhekspandoek): € 325,00 
 
* toeslag voor bouwhek bij het Hoofdpodium € 100,00 
* toeslag voor bouwhek bij de Party stage € 75,00 
* toeslag voor bouwhek bij de Familieweide € 75,00 
 
 
 

R e c l a m e  o p  d r a n g h e k k e n    
 
 
Er wordt gebruik gemaakt van dranghekken op en rond het festivalterrein. Hiervoor kunt u  
een spandoek laten maken met uw sponsoruiting. De afmeting van dit spandoek is 215 cm bij  
73 cm. Wij zullen zorg dragen voor het maken van uw spandoek na ontvangst van uw druk  
klaar aangeleverde ontwerp. 
 
Kosten (exclusief bedrukken dranghekspandoek): € 125,00 
Kosten (inclusief bedrukken dranghekspandoek): € 150,00 
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**F e s t i v a l  p r o g r a m m a b o e k j e s  (Beperkt aantal advertenties mogelijk) 
 
Hierin staat alle informatie over het festival, zoals de workshops, optredende artiesten, tijden, en de plattegrond. 
Het boekje wordt in broekzakformaat gedrukt in full colour (A6). De realisatie van het programmaboekje wordt 
verzorgt door D&P media uit Dedemsvaart. Om uw activiteiten bij de bezoekers onder de aandacht te brengen 
kunt u meedoen in de vorm van een advertentie of advertorial.  
 
Het programmaboekje wordt een maand voor het evenement verspreidt aan: Het Toerist Informatie Punt, alle 
campings in Hardenberg, horeca, winkels in Dedemsvaart. De overgebleven programmaboekjes worden op de 
festivaldag verspreidt aan de bezoekers van Dedemsvaart Natuurlijk! 
 

 
Oplage: 10.000 stuks 

 
Kosten: 
Advertentie Prijs ( ex BTW) Formaat 
Hele pagina        € 300,00 105 mm x 148 mm 
Halve pagina      € 200,00 105 mm x 74 mm 
Kwart pagina      € 125,00 105 mm x 37 mm 

 

Toeslagen: 
Plaatsing Prijs ( ex BTW) 
pagina 2 € 150,00 
Achterpagina binnenkant  € 150,00 
Achterpagina buitenkant € 150,00 

 
 
Aanleverspecificaties: full colour (DMYK), 300 dpi, PDF of JPG 
 
De sluitingstermijn voor het aanleveren van advertenties is maandag 13 april 2020.  
Kant-en-klaar materiaal kan tot en met vrijdag 17 april 2020 tot 17.00 uur worden aangeleverd. 
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Uw steun  is net zo belangrijk 
 
Wilt u voor een laag bedrag Dedemsvaart Natuurlijk Festival steunen?  
Kies dan hier een pakket die het beste bij u past.  
 
Alvast bedankt voor uw steun. 
 

 

P a k k e t  1 .  V r i e n d  v a n  D e d e m s v a a r t  N a t u u r l i j k !             
  

Wat hebben wij u te bieden: 
1. We vermelden je naam of je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de Dedemsvaart Natuurlijk 

website. 
2. We zetten een link naar jouw website en je logo erbij! 
3. 1 passe-partouts t.w.v. € 42,50 *** 

 
Kosten: € 150,00     
 
 

P a k k e t  2 .  V r i e n d  v a n  D e d e m s v a a r t  N a t u u r l i j k !               
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. We vermelden je naam of je bedrijfsnaam op onze speciale dankpagina van de Dedemsvaart Natuurlijk 

website. 
2. Je ontvangt 1 toegangskaart voor een dag- en avondprogramma naar keuze t.w.v. € 15,- *** 

 
Kosten: €100,00     
 

          

P a k k e t  3 .  V r i e n d  v a n  D e d e m s v a a r t  N a t u u r l i j k !             
 

Wat hebben wij u te bieden: 
1. Je ontvangt een ‘speciale dankvermelding’ op de Dedemsvaart Natuurlijk website. 
2. Je ontvangt 1 toegangskaart voor een dagprogramma naar keuze t.w.v. € 5,00 

 
Kosten: € 50,00 
 

***Passe-partrout bevat: 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 1) 
• 1 x toegangsbewijs à € 5,00 (dagprogramma dag 2) 
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 1)  
• 1 x toegangsbewijs à € 10,00 (avondprogramma dag 2) 
• 5 consumptiemunten à € 12,50 
 
 
Wij hopen dat het project u aanspreekt en dat u via een toekenning wilt helpen om Dedemsvaart Natuurlijk 
Festival 2022 te realiseren. 
 

Hebben wij uw interesse gewekt of wenst u nadere informatie?  
Neemt u dan gerust contact op met Arsanio Wiet (06–51173888), e-mailen mag uiteraard ook, ons e-mail adres is 
info@stichtinghollandstalent.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Hollands Talent 
Arsanio Wiet  
Voorzitter 

 

 


