Het “1572 Gilde” Den Briel
voor ondernemers met hart voor de stad
Geachte ondernemer,
Ondernemen vraagt om creativiteit, initiatief en een vooruitziende blik, maar ook oog hebben voor
de contacten met haar klanten en de omgeving.
Juist het laatste vormt voor de 1 April Vereniging de brug in contact te komen met u als ondernemer.
De 1 April Vereniging zet zich al jaren in om de bevrijding van Den Briel te herdenken en te vieren.
Het 1 aprilfeest is het grootste promotieproduct voor Brielle, met regionale en landelijke bekendheid.
De viering wordt hooggewaardeerd door onze inwoners en de vele gasten die de stad bezoeken.
De organisatie van deze feestdag wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers.
De 1 Aprilvereniging is dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor de viering van haar 80 jarigbestaan in 2019 en denkt ook al na over de herdenking/viering van 450 jaar bevrijding in 2022.
Deze festiviteiten worden georganiseerd in goede samenwerking met de Gemeente Brielle.
Het is de intentie beide gebeurtenissen extra cachet te geven, Brielle extra in de belangstelling te
zetten en onze inwoners een bijzonder feest /herdenking aan te bieden. Daarom zijn we nu al op zoek
naar ondernemers die ons de komende jaren daarin willen ondersteunen.
Voor deze doelen wordt een fonds opgericht waarin het bedrijfsleven kan participeren.
De naam van het nieuwe fonds:

Het 1572 Gilde Den Briel.

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de betrokkenheid van het bedrijfsleven in Brielle en omgeving te
vergroten en de Brielse inwoners jaarlijks een bevrijdingsfeest aan te bieden waardoor ze meer
betrokken worden bij dit historische evenement.
De opbrengsten van het fonds worden ingezet om de sociale cohesie te vergroten en Brielle
de komende jaren en in het bijzonder in 2022 meer /beter op de kaart te zetten.
Activiteiten waaraan het fonds een bijdrage kan leveren zijn o.a.
-

Aanschaf van een hoogwaardige stadsversiering (vaandels/vlaggen)

-

Uitbreiding/in stand houden van historische materialen (het geuzenschip, het kruithuis
de kanonnen en historische kleding)

-

Infrastructurele zaken zoals parkeermogelijkheden en maatregelen t.b.v. de veiligheid

-

Communicatie- en promotiemiddelen (programmaboekjes, website etc.)

-

Uitgifte van een speciale ‘Jubileumkrant/boek

-

Het mogelijk organiseren van een concert of muziekoptreden
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Het “1572 Gilde” Den Briel
voor ondernemers met hart voor de stad
Actief deelnemen
Deelname aan het nieuwe fonds is mogelijk voor één of meerdere jaren.
De vereniging kan desgewenst een sponsorovereenkomst opmaken waarin afspraken worden
opgenomen. Jaarlijks ontvangt uw bedrijf een nota van de bijdrage.

GILDE PAKKETTEN


U kunt Rentmeester worden vanaf

€ 5000,-

(Top sponsor)



U kunt Gildemeester worden vanaf

€ 1000,-

(Hoofd sponsor)



U kunt Gilde lid worden vanaf

€ 500,-

(Business sponsor)



U kunt Gilde Poortwachter worden voor

€ 157,20

(Vrienden sponsor)

Ook voor een lager bedrag kunt u de 1 April Vereniging altijd sponsoren als lid.


De sponsorbedragen worden op 1 maart eenmalig van uw rekening afgeschreven
of u kunt het sponsorbedrag voor die datum overmaken op
rekening NL95ABNA0506114198 t.n.v. 1 Aprilvereniging Brielle/ 1572 Gilde.



U ontvangt van ons een nota en desgewenst een sponsorovereenkomst



Het 1572 Gilde zal een vast karakter krijgen met een groep ondernemers die hart heeft voor
Brielle en de 1 April Vereniging in het bijzonder.

Rentmeester en Gildemeester
Met betrekking tot het gildepakket, Rentmeester en Gildemeester, willen wij graag met u in een
persoonlijk gesprek tot overeenstemming komen die mogelijk past bij uw bedrijfsprofiel.
Hoe gaan we verder?
Komende weken neemt één van de leden van de vereniging contact met u op om de mogelijke
verbintenis van uw bedrijf aan de 1 April Vereniging te bespreken.
U kunt zich ook direct aanmelden door het sponsorformulier terug te sturen naar onderstaand
emailadres waarna één van ons contact met u opneemt.
Meer informatie verkrijgbaar bij Peter Kroone 06.23.40.69.89

pjkroone@gmail.com

Namens het 1Aprilbestuur,
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Het “1572 Gilde” Den Briel
voor ondernemers met hart voor de stad
WAT BIEDEN WE U ALS LID /SPONSOR

Optimale promotie binnen onze vereniging

Poort
wachter
€157,20

Gilde
lid
€ 500,-

Gilde
Meester
€1000,-

Rent
Meester
€5000,-

X

X

X

X

X

X

X

Jaarlijks een “ambachtelijke” oorkonde om in te lijsten als
deelnemer aan het “1572 Gilde” Den Briel
Uitnodiging jaarlijkse netwerkborrel voor de gildeleden

X

X

X

X

U wordt geïnformeerd via onze nieuwsbrief en 1 Aprilkrant

X

X

X

X

Plaatsen bedrijfsgegevens op de website

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Plaatsen bedrijfsgegevens op de website met bedrijfslogo
Directe link naar uw website, hoger bereik in zoekmachines

X

X

Vermelding op de sponsorpagina 1 Aprilkrant ( oplage 35.000)

X

X

Vermelding op de sponsorpagina 1 Aprilkrant (oplage 35.000)
met uw bedrijfslogo
1 Vaartocht met de Prince Admirael met uw medewerkers
en/of zakenrelaties (max 15 personen)

X

2 Vaartochten met de Prince Admirael met uw
medewerkers en/of zakenrelaties (max 30 personen)
De vereniging sponsoren middels diensten en/of
materialen.

X

X

Gebruik van vlaggenmasten op prominente plaatsen tijdens
de 1 aprilviering, waarbij u de mogelijkheid heeft uw
bedrijfsvlag op te hangen.
Een rondleiding voor uw medewerkers en/of zakenrelaties
in het Kruithuis
Een stadswandeling o.l.v. een stadsgids (div. opties)
voor uw medewerkers en/of zakenrelaties

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Het “1572 Gilde” Den Briel
voor ondernemers met hart voor de stad
Wij willen graag praten over sponsoring en lid te worden van
het 1572 Gilde Den Briel
Gilde leden

geef uw keuze aan:

Poortwachter ( € 157,20)

O

Gilde lid

( € 500,-)

O

Gildemeester

( € 1000,-)

(wij komen langs voor een persoonlijk gesprek)

O

Rentmeester

(5000,-)

(wij komen langs voor een persoonlijk gesprek)

O

Lidmaatschap / sponsorbedrag

€

Lidmaatschap / sponsoring voor 1 jaar

O

Lidmaatschap / sponsoring voor meer jaren

O

Bedrijfsnaam
Eigenaar/
contactpersoon
Adres

Postcode / Plaats

e-mail

Telefoon

Bank (IBAN) nummer
PLAATS EN DATUM

HANDTEKENING
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