ZATERDAG 14 DECEMBER 2019

STUBEFEST!
Ubachsberg, 14 oktober 2019
Onderwerp: Sponsorbijdrage Stubefest

Geachte mijnheer, mevrouw,
Mogen wij ons even aan u voorstellen?
Wij zijn Z.C. de Stube, een vereniging met als basis een hechte vriendengroep. Wij zijn jaarlijks te zien
in diverse carnavalsoptochten in het Heuvelland. Wellicht kent u ons ook van het Stubefest. Dat is nu
net waar deze brief over gaat.
Sinds een aantal jaren organiseren wij het Stubefest. Dit is ooit begonnen in een schuur achterom op
de Bergseweg te Ubachsberg bij een aantal van onze leden. De reden? Gewoon omdat we dit leuk
vonden om te doen. Natuurlijk ook om de kas te spekken. Omdat de locatie al snel te klein werd, is
uitgeweken naar de fanfarezaal. Hier hebben we het Stubefest een aantal jaren samen met fanfare
St. Cecilia georganiseerd. Hierna hebben we twee jaar het Stubefest geheel zelf georganiseerd in een
heuse feesttent op de schuttersweide van schutterij St. Hubertus. Dit was een behoorlijke uitdaging,
maar wat was het mooi om te zien dat dit een succes werd!
Wij willen ons dit jaar weer inzetten om het Stubefest te organiseren. Het is inmiddels traditie
geworden om dit in het tweede weekend van december te laten plaatsvinden. Dit jaar zal dit dus op
zaterdag 14 december zijn. De editie van het Stubefest 2019 zal wederom in de bedrijfsloods van de
Aelmans Adviesgroep plaatsvinden aan de Kerkstraat 4 te Ubachsberg.
Voor het programma hebben wij de Populairste Party Band van 2018 weten vast te leggen: The
Originals! Deze band speelt alles op verzoek. Met hun onovertroffen show verovert de band elk
publiek, op festivals en bedrijfsevents, in concertzalen, feesttenten en zelfs vanuit de radiostudio. En
dit jaar dus ook op het Stubefest!
Om het Stubefest dit jaar weer te laten slagen, willen wij u om een gunst vragen. Wij willen u een
aanbod doen om door een investering in het Stubefest aangemerkt te worden als officiële sponsor
van het Stubefest en Z.C. de Stube tijdens de carnaval van het seizoen 2020. Natuurlijk krijgt u hier
iets voor terug. Alle kleine beetjes helpen, maar toch hebben wij al een aantal pakketten voor u
samengesteld. In de bijlage leest u meer hier meer over.
Omdat we denken u hiermee een bijzonder aanbod te kunnen doen, zouden wij graag iets van u
vernemen. Dit kan telefonisch of via de mail. Ieder lid kan hiervoor benaderd worden. Indien u niet
beschikt over contactgegevens van een van onze leden, kunt u altijd contact opnemen met Femke
Pakbier (06 20573818) of een mail sturen naar zcdestube@hotmail.com.
Hopend op een positieve reactie,
Met vriendelijke groet,
Z.C. de Stube
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Sponsorpakketten Stubefest 2019
1
Vanaf €50
Naamsvermelding facebook
Logovermelding facebook
Logovermelding beamer loods
Logovermelding carnavalswagen
Spandoek in de loods¹
Entreekaarten zaterdag
Consumptiebonnen
Vermelding poster2
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Vanaf €100
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Vanaf €175
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Vanaf €250
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¹ Spandoeken hebben een maximale afmeting van 150 × 250 cm.
² Indien u kiest voor sponsorpakket 4, hadden wij dit graag vóór 1 november vernomen, dit in verband met het drukken van de posters.

Indien u nog andere wensen of suggesties heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen en een en ander bespreekbaar maken.
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