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Heenvliet, 16 augustus 2018 
 
 
 
Betreft: Sponsoring Lustrumfeest ‘Sparkling’ and Friends’. 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
 ‘Sparkling’ popkoor uit Heenvliet is een groep dames die Nederlands- en Engelstalige popliedjes zingt.  
Elke donderdagavond wordt er onder begeleiding van een professionele dirigent gerepeteerd. ‘Sparkling’ 
popkoor bestaat 5 jaar en dit willen wij vieren met een middag- en avondoptreden op zaterdag 13 oktober 
2018. Het lustrumfeest zal plaatsvinden in sociaal cultureel centrum ‘De Haveling’ in Geervliet.  
Hierbij willen wij u informeren over de mogelijkheid om het Lustrumfeest ‘Sparkling’ and Friends’ te sponsoren.  
 
Voor het lustrumfeest ‘Sparkling’ and Friends hebben wij 2 plaatselijke muziekspektakels uitgenodigd. Tijdens 
de middagprogrammering zal ‘Sparkling’ popkoor vergezeld worden door het Shantykoor 3xNIKS. In de 
avondprogrammering zal Bluesband DE SJEF hierbij aansluiten. 
Een middag- en avondvullend programma waarbij de muzikale ontmoeting en gezelligheid voorop staan.  
Een belangrijke reden voor de samenwerking met het Shantykoor 3xNIKS en Bluesband DE SJEF is dat we 
een breed publiek benaderen voor een fantastische en bijzondere muzikale middag en/of avond. 
 
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor de catering, geluid en licht, locatie, muzikale 
ondersteuning enz., hebben plaatselijke bedrijven hun medewerking toegezegd. Ondersteunt door een tiental 
vrijwilligers.  
Er zijn posters gemaakt en sociale media ingezet om lustrumfeest te promoten.  
 
Voor ‘Sparkling’ and Friends zijn wij op zoek naar sponsoren die willen bijdragen om dit feest tot een groot 
succes te maken. 
 

Als sponsor van ‘Sparkling’ and Friends, kunt u ons sponseren voor 50€. U 
ontvangt vervolgens 2 vrijkaarten + 2 consumpties voor de middag of avond. 
Door het opsturen van uw bedrijfslogo wordt uw medewerking als sponsor 
zichtbaar gepresenteerd. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om ons 
te sponseren. 
 
Voor verdere informatie over sponsormogelijkheden kunt u contact met ons 
opnemen. 
 
We hopen van harte op uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur Sparkling popkoor Heenvliet 
E: Sparklingkoor@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 


