
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hét Carbid Festival! 
 

U heeft er waarschijnlijk al wel 
eens van gehoord; het Carbid 
Festival in Epse. Dit jaar wordt 
dit evenement alweer voor de 
10de  keer georganiseerd 
door een groep jongeren uit 
Gorssel, Epse, Harfsen en 
omstreken.  
Algemene doelstelling van het 
evenement is “Gezellig het 
oudejaar uit knallen onder het 
genot van een hapje, drankje 
en muziek”. Steeds meer 
mensen uit de omgeving én 
daar buiten weten de weg te 
vinden naar ons Carbid 
Festival, hierdoor is het uitgegroeid tot een regionaal 
bekend evenement!  
 
 
Als Carbid Festival-organisatie proberen we ons 
evenement uiteraard elk jaar weer te verbeteren! Denk 
hierbij aan verbeteringen op het gebied van 
programmering, catering en veiligheid. Op deze manier 
kunnen we steeds meer mensen een plezierige middag 
bezorgen, wat natuurlijk een belangrijk doel is van het 
Carbid Festival! Vanzelfsprekend betekent de groei van 
het Carbid Festival ook dat de kosten voor de organisatie 
van het evenement stijgen. Om voornoemde punten tot 
uitvoering te brengen zijn wij op zoek naar sponsoren die 
ons hierin kunnen helpen.  
Hierbij denken we niet alleen aan financiële hulp, maar 
ook aan het leveren van materiaal. 
 
 

 

Immaterieel Cultureel Erfgoed 
 
Sinds vorig jaar behoort het carbid schieten tot het 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in 
Nederland, wat al aangeeft dat het wordt beschouwd als 
een waardevolle Nederlandse traditie. Onder immaterieel 
erfgoed worden tradities gerekend die door bepaalde 
gemeenschappen gekoesterd worden, omdat ze deze 
belangrijk vinden en deze actief willen doorgeven aan 
volgende generaties. Immaterieel erfgoed is levend en 
dynamisch. Het zijn de mensen die het immaterieel 
erfgoed dragen, zonder hen geen immaterieel erfgoed! 
 
Wat kunnen wij bieden? In de eerste plaats bieden wij 
natuurlijk de mogelijkheid om reclame te maken voor úw 
bedrijf! Dit kan onder andere door het plaatsen van een 
reclamebord op het evenemententerrein en een 
vermelding op onze website www.carbidfestival.nl. 
Daarnaast kunnen we het logo van uw bedrijf plaatsen op 
het promotiemateriaal van het Carbid Festival, zoals 
posters en flyers. 
 
Neem gerust contact op met de organisatie voor meer  
informatie over het sponsoren van het Carbid Festival! 

http://www.carbidfestival.nl


 
Hieronder staan de opties aangegeven op welke manier u 
het Carbid Festival kunt ondersteunen en wat onze 
tegenprestatie is! Wij zijn met elke vorm van hulp blij! 
 
Hoofdsponsor:  > 50 euro 

 Eén ronde Carbidschieten samen met de 
organisatie; 

 Plaatsing van uw reclamebord op het 
evenemententerrein; 

 Plaatsing van uw logo op onze website 
www.carbidfestival.nl; 

 Plaatsing van uw logo op Carbid Festival 
promotiemateriaal (posters, flyers etc.); 

 

Sponsor: 20 - 50 euro 

 Eén ronde Carbid schieten samen met de 

organisatie; 

 Plaatsing van uw reclamebord op het 

evenemententerrein; 

 Plaatsing van uw logo op onze website 

www.carbidfestival.nl; 

 
Donateur: 5 - 20 euro 

 Sticker Carbid Festival; 

 Eén ronde Carbidschieten samen met de  
organisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige mogelijkheden sponsoring: 
 
Materiaal*: levering materiaal/diensten voor opbouw 
terrein en programma. 
 
Catering + extra’s*: levering producten/materiaal voor 
catering. 
 
 

 
Voorbeelden materiaal: 

 Carbid 

 Rijplaten 

 Tent 

 Licht & geluid 

 Heathers 

 Brandhout 

 Gas(flessen) 

 Stroomvoorziening 

 Toilet(wagen) 
 
In geld waardeerbare goederen, materialen of diensten 
worden ook ingedeeld in groepen zoals hiernaast          
weergegeven. Hiervoor gelden dezelfde tegen-
prestaties als bij een gewone gift. 

 

 

Contact CarbidFestival 
Contactpersoon: Rudy Brummelman 
Tel. nr.:  06– 53 952 888 
Email:   carbidfestival@gmail.com 
Website:  www.carbidfestival.nl 
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