
TeamJacques vzw

Sponsorbrochure
28 april 2019 – 3 mei 2019

8 november 2019 – 11 november 2019
Theaterzaal De Valkaart, Oostkamp
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Zes creatieve en ondernemende jonge mensen. Met deze woorden 
kunnen wij onszelf omschrijven. TeamJacques vzw is een 
theatervereniging die vijf centrale waarden hebben opgebouwd. 
Deze waarden zijn tot op de dag van vandaag de fundamenten 
van TeamJacques vzw. Jongeren, eigen scenario, eigen muziek, 
partnership, innovatie.

TeamJacques heeft haar tweede productie achter de rug. “Jan 
zonder Vrees, de musical” was opnieuw een succes, wat we te 
danken hebben aan een schitterende en kwaliteitsvolle cast 
& crew. Op dit moment zijn we toe aan onze derde productie: 
“Het ei van   oom Trotter, de musical”. Zoals “Blinker, de musical” 
baseren we ons opnieuw op een verhaal van Marc de Bel, 
namelijk zijn eerste boek. Met deze musical leggen we nog meer 
de klemtoon op gezinnen en scholen. 

Tijdens de voorstellingen zijn er programmaboekjes te koop. 
Hierin kan uw logo een plaatsje krijgen. Ook de facebookpagina 
van TeamJacques vzw, met 1200 vind-ik-leuks, kan een ideaal 
platform bieden om reclame te maken. Daarnaast hebben we 
een overzichtelijke website, bieden we vrijkaarten aan, is er 
mogelijkheid om naar de receptie te komen, er kan een out 
of the box reclamestunt bedacht worden en nog veel meer. 
We verkopen verschillende soorten sponsorpakketten zodat 
er voor elk bedrijf of instantie een ideale formule bestaat. De 
verschillende pakketten kunt u vinden in deze folder.

Wie bereiken wij? 

Grote en jonge gezinnen zijn de belangrijkste doelgroep 
voor onze producties. Naast familie en kennissen van de cast 
verwachten we heel wat gezinnen die graag willen proeven 
van een avondje theater. 

Over TeamJacques vzw Wat hebben wij u te bieden?
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• Logovermelding 1/16 van een pagina
 
Indien 100 euro
een glas cava of fruitsap na de première

• Logovermelding 1/4 van een pagina
• Glas cava of fruitsap na de première

Indien 250 euro:
2 vrijkaarten première
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• Logovermelding 1/2 van een pagina
• Cava of fruitsap na première
• 2 vrijkaarten
• Logovermelding op website met doorklik url
• 1 advertentie op Facebook t.w.v. 10 euro
• Logovermelding op de affi che en de fl yers

Indien > 500 euro:
mogelijkheid om een banner of reclame 
ter plaatse te zetten
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• Logovermelding/advertentie van 1 pagina in 
het programmaboekje

• Cava of fruitsap na de première
• 4 vrijkaarten 
• Logovermelding op de website + doorklik url
• Meerdere advertenties op Facebook t.w.v. 10 euro
• Logovermelding op de affi che en de fl yers
• Gegarandeerde visibiliteit bij het bestellen

van tickets
• Banner of reclame ter plaatse 
• Mogelijkheid tot een promotiestand
• Vermelding in de nieuwsbrieven van TeamJacques
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Contact
Indien u interesse heeft om ons te steunen, neem dan gerust 

contact op met Jakob. Dit via jakob@teamjacques.be  of op het 

nummer +32 (0) 471 34 04 80

Materiële steun

Logo boekje
Cava of fruitsap
Vrijkaarten
Logo site
Adv. Facebook
Logo fl yer & 
affi che
Banner
Promostand
Vermelding mail

Logo boekje
Cava of fruitsap
Vrijkaarten
Logo site
Adv. Facebook
Logo fl yer & 
affi che
(indien > € 500)

Banner

Logo boekje
Cava of fruitsap
(indien € 250)

Vrijkaarten

Logo boekje
(indien € 100)

Cava of fruitsap

Naast fi nanciële steun is ook materiële steun van belang om onze 
producties te kunnen realiseren. Enkele voorbeelden waarvoor we 
reeds op materiële steun konden rekenen zijn hout, verf, bloemen, 
drukwerk, etc. 
Indien uw bedrijf liever ondersteuning biedt op deze manier, is dit 
zeker een mogelijkheid. Uiteraard zijn hier geen vaste tarieven, 
maar onderling kan worden afgesproken wat wij met TeamJacques 
kunnen teruggeven op vlak van promotie en andere benefi ts.
 
We zoeken materiële sponsorring op vlak van decor (hout, verf, 
gereedschap), grime (make-up producten) en promotie (drukwerk 
en reclame).



TeamJacques vzw
Theaterproducties
Markiesstraat 15
8310 Sint-Kruis (Brugge)

www.facebook.com/teamjacques

www.instagram.com/teamjacquesvzw 

info@teamjacques.be

www.teamjacques.be

Contact
Indien u interesse heeft om ons te steunen, neem dan gerust 

contact op met Jakob. Dit via jakob@teamjacques.be  of op het 

nummer +32 (0) 471 34 04 80


