
 

 

 

Sponsoring van TOP 

Met de deur in huis 

Stichting TOPVeldhoven zoekt sponsoren voor haar nieuwe theatervoorstelling La Casa. In juli 2023 

staan onze jongeren in Theater de Schalm in Veldhoven. Om dit voor hen mogelijk te maken zijn we 

afhankelijk van bedrijven die ons financieel willen steunen. In ruil daarvoor bieden we verschillende 

mogelijkheden om uw bedrijf in de spotlights te zetten.  

In de tabel hieronder vindt u drie sponsorpakketten, voor verschillende bedragen. Sponsoring op maat 

is altijd mogelijk: heeft u een creatief idee of een specifieke wens, dan horen we die graag. Op de 

volgende pagina vindt u meer informatie over TOP, onze doelstellingen en ambities, en waarom u ons 

zou willen sponsoren. 

 sponsorpakket 

 brons zilver goud 

social media    

vermelding op sociale media 

een post op Facebook, Instagram, Twitter in aanloop naar de voorstelling 
   

uw bedrijfsnaam met link op onze website 

tot einde seizoen met vermelding als ‘gouden’, ‘zilveren’ of ‘bronzen’ sponsor 
   

uw logo op onze website  
  

drukwerk    

uw bedrijfsnaam in het programmaboekje van de voorstelling  
  

uw logo in het programmaboekje   
 

uw logo op onze flyers, posters en reclameborden   
 

theatervoorstelling    

uw bedrijfsnaam op de sponsorbanners in de foyer 

banners in de foyer, met vermelding als ‘gouden’, ‘zilveren’ of ‘bronzen’ sponsor 
   

uw logo op de sponsorbanners  
  

toegangskaarten    

het recht om kaarten te kopen in de voorverkoop met €5,- korting  max. 4 max. 10 

prijs    

eenmalig sponsorbedrag (incl. BTW) € 150,- € 500,- € 750,- 

Wie zijn wij? 

Stichting TheaterOpleiding Veldhoven, ofwel TOP, helpt jongeren uit Veldhoven om zich te 

ontwikkelen, in de vorm van muziektheater: zang, dans en toneel. TOP richt zich op jongeren met de 

leeftijd van 13 tot en met 20 jaar. Zij krijgen bij ons de kans om te groeien in creativiteit, zelfvertrouwen 

en samenwerking. 



 

 

 

TOP bestaat komend jaar 10 jaar. We produceren elk jaar een voorstelling, met een eigen script, 

muziek en choreografie, en een live band. Daarnaast bieden we een cursus muziektheater, met 

wekelijkse lessen voor kinderen van middelbare schoolleeftijd. TOP geeft ook dans- en toneellessen 

voor speciale doelgroepen, zoals ouderen en jongeren met een handicap. 

Waarvoor zoeken wij sponsoring? 

We zoeken sponsoren voor onze nieuwe theaterproductie, waarmee onze jongeren in juli 2023 twee 

keer in Theater De Schalm zullen staan. Zo’n productie brengt kosten met zich mee, en de opbrengst 

uit kaartverkoop van twee voorstellingen is beperkt. Toch leggen we onze lat graag hoog. We streven 

naar een voorstelling van TOP-kwaliteit, met perfect geluid en licht, decor en kostuums, zoals de 

professionals het doen. Dan kan iedereen immers het beste uit zichzelf naar boven halen. 

Hoe ziet ons financiële plaatje eruit? 

Een deel van onze kosten wordt gesubsidieerd door de gemeente Veldhoven. Daarnaast ontvangen we 

lesgeld van leerlingen. Voor de cursus- en lesgroepen is dat kostendekkend. Voor de theaterproductie 

zijn we naast de kaartverkoop afhankelijk van particuliere bijdragen en sponsoring door bedrijven. Voor 

de nieuwe productie zoeken we voor ten minste €5.000,- aan sponsoring, ongeveer 20% van onze 

begroting. Omdat de subsidies worden afgebouwd, wordt sponsoring voor ons steeds belangrijker. 

Onze grootste kosten zijn de huur van het theater, licht en geluid. Daarnaast huren we ons creatief 

team in: drie geschoolde docenten, die ook het script, arrangementen en choreografie maken. Verder 

kunnen we gelukkig rekenen op veel vrijwilligers, waardoor de kosten voor kostuums en decor beperkt 

blijven. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

TOP wil haar activiteiten kunnen aanbieden aan elke jongere die enthousiast is over theater en zich als 

persoon wil ontwikkelen. We streven naar betaalbare contributie en normale ticketprijzen voor ons 

publiek. Volgens ons moet theater voor elke beurs toegankelijk zijn.  

Waarom zou u ons sponsoren? 

TOP heeft een groot netwerk, via onze leerlingen en hun omgeving, ons publiek en onze vrijwilligers. 

We zijn een bekende naam in Veldhoven en omgeving. We zijn ook erg actief op sociale media; onze 

activiteiten lenen zich immers goed voor publiciteit. Mensen associëren TOP met enthousiasme, 

creativiteit, kwaliteit en professionaliteit. Dat straalt uit naar onze sponsoren. Wij kunnen uw 

bekendheid en imago in de regio versterken. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

U sponsort ons éénmalig, voor het lopende seizoen (september t/m augustus). Afspraken leggen we vast 

via e-mail. Indien gewenst stellen we een sponsorcontract op. Voor het afgesproken bedrag factureren 

we u kort na de voorstelling (ca. juli). Aan het begin van het nieuwe seizoen nemen we even contact op 

om te vragen hoe het bevallen is, en bieden we u de mogelijkheid om ons opnieuw te steunen.   

Heeft u interesse om ons te sponsoren? Laat het ons weten via financieel@topveldhoven.nl, dan nemen 

we contact met u op. Meer informatie over ons vindt u op www.topveldhoven.nl. Wilt u ons liever 

steunen als particulier, kijk dan eens bij ‘Vrienden van TOP’.  
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