
Stichting Jazz Podium Goirle * KvK 18089314 * NL28RABO0148163947 

 
 

 
Jazz Podium Goirle steunen als sponsor, donor 

of adverteerder? 
 

Doelstelling:  het promoten van jazzmuziek in brede zin in 

Goirle e.o. 
 

Ambiance: jazz-café sfeer in het Grand Café van Cultureel 
Centrum Jan van Besouw te Goirle 

 

Programmering: een breed scala aan stromingen binnen de 
jazzmuziek 

 

Jazz Podium Goirle biedt kansen aan jonge musici/studenten 
van Fontys Hogeschool en Factorium om podiumervaring op te 

doen 

 
Steun aan Jazz Podium Goirle om nog vele jaren jazz-

concerten te organiseren! 
 
 

Wat heeft Jazz Podium Goirle te 
bieden? 
 

 Naamsvermelding op alle publiciteitsuitingen gedurende het 
jazz-seizoen zoals op posters, flyers en mailings  

 Het hele jaar door: (bedrijfs)naam of logo op de website 

www.jazzpodiumgoirle.nl en Facebook-pagina 
www.facebook.com/jazzpodiumgoirle 

 Stichting Jazz Podium Goirle heeft de culturele ANBI-

status. Voor sponsors, donors en adverteerders kan dat 
fiscale voordelen bieden 

 Faciliteiten voor zilveren, gouden of platina sponsors per 

jazz concert (zie pagina 2) 
  

http://www.jazzpodiumgoirle.nl/
http://www.facebook.com/jazzpodiumgoirle
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Faciliteiten voor sponsors 

 

 

ZILVEREN SPONSOR investering € 250,- per jaar 

 
 het op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Jazz 

Podium  Goirle 
 gratis entree voor twee personen per podium activiteit in het C.C. 

Jan van Besouw 
 gratis 2 consumptiebonnen tijdens de podium activiteiten in het CC 

Jan van  Besouw 
 abonnement op de JPG-nieuwsbrieven 

 vermelding op ieder publiciteitsmiddel van Jazz Podium Goirle met 

normale afmeting 
 

GOUDEN SPONSOR investering € 500,- per jaar 

 
 dezelfde faciliteiten als een “Zilveren sponsor” met 

 gratis extra 2 entreekaartjes, dus 4 in totaal 
 gratis extra 2 consumptiebonnen, dus 4 in totaal 

 vermelding op ieder publiciteitsmiddel van Jazz Podium Goirle met 

middelgrote afmeting 
 

 

 PLATINA SPONSOR investering € 2.000,- per jaar 

 

 dezelfde faciliteiten als een “Gouden sponsor” met 

 gratis extra 2 entreekaartjes, dus 6 in totaal 
 gratis extra 8 consumptiebonnen, dus 12 in totaal.   

 vermelding op ieder publiciteitsmiddel van Jazz Podium Goirle met 
grote afmeting 

 
 


