
 
 

 

 
 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 
 

Bent (of kent) u een ondernemer die ons een warm hart toe wilt dragen? Of heeft u geen eigen bedrijf, 

maar wilt u ons wel graag helpen? Dan zijn wij op zoek naar u! 
 

Als dansschool zijn wij continu bezig om (nieuwe) evenementen op te zetten. Onze doelstelling is om 

zowel voor leden als niet-leden zoveel mogelijk activiteiten, workshops en cursussen uit te zetten 

binnen de gemeente IJsselstein met oog op het maatschappelijk belang. Hier worden kosten voor 

gemaakt en vragen wij uw financiële medewerking.    
 

De volgende vormen van sponsoring zijn mogelijk binnen onze dansschool: 
 

Sponsor Koper   € 50,00 (exclusief BTW) 

- Uw logo en link op www.dansja.nl en op Facebook voor de duur van 1 jaar 
- Logo op beamer eindvoorstelling 

- Vermelding van uw logo in de dansschool 
 

Sponsor Brons   € 100,00 (exclusief BTW) 

- Uw logo en link op www.dansja.nl en op Facebook voor de duur van 1 jaar 

- Logo op beamer eindvoorstelling 

- Vermelding van uw logo in de dansschool 

- Uw logo in de nieuwsbrief wat 10x per jaar naar alle leden wordt verzonden. 
 

Sponsor Zilver   € 200,00 (exclusief BTW) 

- Uw logo en link op www.dansja.nl en op Facebook voor de duur van 1 jaar 
- Logo op beamer eindvoorstelling 

- Vermelding van uw logo in de dansschool 

- Uw logo in de nieuwsbrief wat 10x per jaar naar alle leden wordt verzonden. 

- Logo in ons programmaboekje eindvoorstelling 

- 2 entreekaartjes eindvoorstelling 
 

Sponsor Goud   € 250,00 (exclusief BTW) 

- Uw logo en link op www.dansja.nl en op Facebook voor de duur van 1 jaar 

- Logo op beamer eindvoorstelling 

- Vermelding van uw logo in de dansschool 

- Uw logo in de nieuwsbrief wat 10x per jaar naar alle leden wordt verzonden. 

- Logo in ons programmaboekje eindvoorstelling 

- Uw logo op de tickets voor de eindvoorstelling 

- 4 kaartjes eindvoorstelling 
 

“Vrienden van dansschool Dansja”  

Donaties van particulieren, bedrijven of instellingen zijn meer dan welkom. Draagt u dansschool 

Dansja een warm hart toe en wilt u ons een steuntje in de rug geven, word dan lid van ‘’Vrienden van 

dansschool Dansja’’. Wij vermelden (als u dat wilt) uw naam op onze website. 

Kosten: elke donatie is welkom! 

 
Naam bedrijf: …………………………………… Contactpersoon: …………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………. E-mailadres: …………………………………………………. 

Uw keuze: Koper/Brons/Zilver/Goud/Vrienden van DANSJA (omcirkel wat van toepassing is) 
Datum: …………………………………………….. Handtekening: ……………………………………………… 

http://www.dansja.nl/
http://www.dansja.nl/

