Stichting ZLF Schimmert 2020
Klein-Haasdal 52
6333 AL Schimmert
Email: sponsor@zlf2020.nl

Schimmert, maart 2020
Geachte heer, mevrouw,
Schuttersgezelschap St. Sebastiaan Schimmert organiseert op 17, 18 en 19 juli 2020 het ZLF, het
Zuid-Limburgs Federatiefeest. Aan dit festijn van kleurrijke Zuid-Limburgse folklore en ruim
10.000 toeschouwers nemen op zondag meer dan 60 schutterijen deel aan de optocht, het defilé
en diverse wedstrijden. De festiviteiten vinden plaats op het terrein van voetbalclub VVS aan de
Waterkuilsweg in Schimmert.
Dit ZLF is voor u dé gelegenheid om uw bedrijf onder de aandacht te brengen. Niet alleen bij
publiek en deelnemers van dit evenement, maar ook via diverse regionale media. Het ZLF wordt
o.a. gepromoot op de site van VVV Zuid-Limburg (www.visitzuidlimburg.nl).
We vertrouwen erop dat dit voor u aanleiding is ons te steunen met een financiële bijdrage en
we u mogen begroeten op ons feestterrein in juli. In de bijlagen treft u de sponsorpakketten
aan. Er wordt u o.a de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het sponsorschieten op de
zaterdag. In een ontspannen sfeer kunt u dan netwerken onder het genot van een drankje,
gezellige muziek, een heerlijk buffet en kan er in teams geschoten worden op ‘de bölkes’!
Er zijn nog meer mogelijkheden om ons te sponsoren, wij maken graag een afspraak met u om
uw sponsorwensen te bespreken. Uiteraard is elke gift welkom.
Met hartelijke schuttersgroeten,
Bert Nelissen
Sponsorcommissie Stichting ZLF Schimmert 2020

Bijlagen: sponsorpakketten, sponsorschieten en sponsorcontract
Kvk-nummer 75845903

IBAN nr. NL50 RABO 0347 3323 90

www.zlf2020.nl
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ZLF 2020
Sponsorpakketten
Wij bieden u:

Ontvangst sponsoren op zondag 19 juli 2020, van 12.00
uur tot einde optocht (ca 16.00 uur)

x

x

x

Aantal zitplaatsen eretribune bij defilé

12

4

2

Entreekaarten feestterrein en optocht

12

4

2

Gratis consumptiebonnen

60

20

10

Gratis deelname aantal personen sponsorschieten

12

4

2

1

Gratis entreekaarten voor de 'Sjömmerts Fout' party op
de vrijdagavond. Zie www.zlf2020.nl voor meer info.

12

4

2

2

Gereserveerde plaatsen bij de heilige mis op zaterdag
15.00 uur in de tent en aansluitend Limburgse
koffietafel

12

4

2

2

Logopresentatie op scherm

x

x

x

x

x

Logo-naamsvermelding op de website

x

x

x

x

x

Mogelijkheid tot het plaatsen van een stand op het
feestterrein

x

x

Vermelding logo op posters en flyers, verspreiding
regionaal

x

Vermelding naam op posters en flyers, verspreiding
regionaal

x

2

x

Speciale sponsormogelijkheden
1. naamsvermelding op bierviltje, polsbandje of consumptiebonnen
2. het benoemen van de grote feesttent of één van de twee schaduwtenten
als <naam sponsor>tent
Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan maken we graag een
afspraak om dit met u te bespreken.

x

Geachte sponsor,
Namens de organisatie van het ZLF 2020 in Schimmert
nodigen wij u hierbij van harte uit om deel te nemen aan
het sponsorschieten. Graag willen wij u toelichten wat het
sponsorschieten precies inhoudt.
Op zondag 19 juli zullen er meer dan 60 schutterijen naar
Schimmert komen voor het Zuid-Limburgs Federatiefeest
2020. Naast de optocht, de terreinwedstrijden en het feest
in de tent zijn de schietwedstrijden één van de
belangrijkste onderdelen van het feest. Immers, het zestal dat aan het eind van de
dag niet heeft gemist, zorgt ervoor dat zijn schutterij er met de winst vandoor
gaat. Deze schietwedstrijden zorgen dan ook altijd voor veel spanning en sensatie.
Tijdens het sponsorschieten op zaterdag 18 juli willen we u als sponsor, uw partner
en/of medewerkers dezelfde beleving laten ervaren als de schutters tijdens de
schietwedstrijden. Onder deskundige begeleiding wordt er een schietwedstrijd
georganiseerd, geheel volgens de richtlijnen van een echt schuttersfeest. Dit houdt
in dat u in teamverband meedoet, er geschoten wordt met een echte schuttersbuks
(16 kg. zwaar) en natuurlijk op echte bölkes. Er zal per 3-tal eerst een aantal
rondes worden geschoten, waarna het zogenaamde kavelen begint. Dit houdt in dat
de 3-tallen die tijdens de eerste ronden het beste hebben geschoten, door mogen
schieten voor een podiumplek!
Als u deelneemt aan het sponsorschieten met 1, 2 of 4 personen wordt u verdeeld
onder andere deelnemers/sponsoren om zo een 3-tal compleet te krijgen!
Onder het genot van een hapje en een drankje is het de ideale manier voor een
sportieve en gezellige middag met uw partner en/of medewerkers. Natuurlijk is er
volop mogelijkheid om te netwerken.
Let op: voor deelname aan het sponsorschieten gelden de volgende (strenge)
regels:
- Deelname alleen vanaf 16 jaar en met geldige legitimatie (dient te worden
getoond).
- U dient te allen tijde de instructies op te volgen van de buksmeester.
- Het max. aantal personen dat met uw bedrijf of organisatie mag deelnemen
aan het sponsorschieten is afhankelijk van het gekozen sponsorpakket.
Deelname is mogelijk v.a. het pakket ’majoor’.
Het sponsorschieten zal beginnen na de heilige mis en de Limburgse koffietafel in
de tent en zal plaatsvinden op het bovenste veld van het terrein.
Wij vertrouwen erop u te mogen begroeten op 18 juli 2020!
Met vriendelijke groet,
Commissie PR en Sponsoring
ZLF 2020

sponsorcontract ZLF Schimmert 2020
Stuur of mail dit formulier ondertekend aan:
Stichting ZLF Schimmert 2020
T.a.v. Werkgroep Sponsoring
Klein-Haasdal 52
6333 AL Schimmert
sponsor@zlf2020.nl

Ik maak gebruik van (s.v.p. kruisje zetten voor het gewenste pakket)
o
o
o
o
o
o
o
o

pakket keizer á €2.500,pakket koning á €1.000,pakket generaal á €500,pakket majoor á €250,pakket commandant á €100,pakket officier, ter waarde van €............ (< €100,-)
de mogelijkheid voor het plaatsen van een stand (geldt alleen voor de pakketten koning en keizer)
speciaal sponsorpakket conform afspraak, ter waarde van €............
omschrijving:

Contactgegevens:
Bedrijf:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Adres:
Postcode en plaats
Website:
Logo aub doormailen naar sponsor@zlf2020.nl
Als u het ZLF wilt sponsoren vragen wij u dit formulier ingevuld vóór 15 april 2020 aan ons te
retourneren. Dan zullen we u een rekening sturen waarna u tot betaling kunt overgaan.

datum

KvK 75845903

plaats

handtekening

IBAN NL50 RABO 0347 3323 90

www.zlf2020.nl

