Brassband
‘t Heideblomke
Harkema

Secretariaat: Jessica Hamstra, Verkerckstraat 11, 9231 GX Surhuisterveen
Telefoon: 06 11751930, e-mail: secretaris@heideblomke.com
website: www.heideblomke.com

___________________________________________________________________________
Bouw mee aan een Brassband die al meer dan 100 jaar bestaat!
Chr. Brassband ’t Heideblomke is een muziekvereniging uit Harkema. Harkema is een
bruizend dorp met tal van activiteiten en verenigingen. De vereniging is in 1911 opgericht
door Klaas Kamminga en Pieter Bruinsma. In 2011 heeft de band haar 100 jarig jubileum
gevierd met een groot jubileumconcert en met vele oudleden. Inmiddels hebben vele
generaties van eenzelfde familie in het korps gespeeld.
De band is in en rondom Harkema goed bekend. Dit heeft niet alleen te maken met de
rijkelijke muzikale historie. In de vroegere jaren hebben zij tot de top van Nederland behoord.
In de jaren zeventig mocht de band zich tot tweemaal toe VARA’s Brassband van het jaar
noemen. De band heeft de ambitie om na het laatste Nederlandse Brassband
Kampioenschappen succes in 2006 wederom terug te komen aan de top. Eerdere recentere
succesen waren onder andere een 2e en een 3e plaats in de 4e divisie op de Nederlandse
Brassband kampioenschappen van 2004 en 2005. Om dit te bereiken zijn nieuwe
(jeugd)leden nodig en geld om te kunnen investeren in het onderhoud van instrumenten en
het aanschaffen van extra/ander instrumentarium.
De band is o.a. actief bij het dorpsfeest, kerkdiensten en de 4 mei herdenking in Harkema.
Daarnaast neemt de band regelmatig deel aan concoursen, muziekfestivals en overige
muzikale activiteiten.
Door het drukke 24/7 leven van tegenwoordig, dalend ledenaantal, de keus voor sport i.p.v.
muziek hebben veel muziekverenigingen het zwaar in deze tijden. De muziekcultuur en
overige cultuur in Nederland moet in stand worden gehouden. Dit mogen we niet laten
vergaan.
't Heideblomke wil weer groeien in ledenaantal en wil graag nieuwe (jeugd)leden aantrekken.
Dit door onder andere actieve werving van oudleden en samenwerking met muziekschool De
Wâldsang op basisscholen. Sponsor ons en help daardoor mee aan een stabiele vereniging
om haar (groei)ambities te realiseren! U wilt ’t Heideblomke toch ook een warm hart
toedragen?!

Met vriendelijke groeten,
Chr. Brassband ’t Heideblomke.
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Bij deze willen we u/jou alvast bedanken voor uw interesse en hopen u/jou zeker te mogen
begroeten bij één van onze vele optredens.
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Sponsor contracten
Welke mogelijkheden tot sponsoring zijn er?
Omdat niet elke sponsor hetzelfde budget heeft of dezelfde wensen, hebben wij een drietal
pakketten samengesteld, waaruit u kunt kiezen. Uiteraard is de samenstelling van het pakket
afgestemd op het beschikbaar te stellen bedrag. Er wordt door ons onderscheid gemaakt
tussen de Hoofdsponsor(en), sub-sponsor(en) en co-sponsor(en)
Hoofdsponsor
Meer dan 250 euro per jaar
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding in programma boekje /beamer
Vermelding en link op de website
Bedrijfslogo van uw bedrijf op onze website www.heideblomke.com
Vermelding op affiches en posters van optredens
Vermelding door de presentator tijdens onze concerten
Gratis optreden op bedrijfsfeesten (maximaal 1x per jaar per sponsor)
Het voorjaarsconcert wordt vernoemd naar de sponsor
Subsponsor
150 tot 250 euro per jaar

•
•
•
•

Vermelding in programma boekje /beamer
Vermelding en link op de website
Bedrijfslogo van uw bedrijf op website www.heideblomke.com
Vermelding op affiches en posters van optredens
Cosponsor

•
•

Vermelding in programma boekje /beamer
Vermelding en link op de website

Hebt u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met:
Jan Waatze Broersma
tel:
06-83376530
voorzitter@heideblomke.com
Robin Zijlstra
tel:
06 - 46482815
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