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Vereniging De Feesttoeters is op 1 mei 2007 opgericht door 7 jonge muzikanten van Drum- 

en Showband Adest Musica. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een groep van 16 enthou-

siaste muzikanten met een eigen muzikale identiteit en ambities en hebben al onze 

welbestede repetitie-uren ons ook een hele hoop moois opgeleverd. 

De Feesttoeters Sassenheim 
Sinds 2007 verzorgen wij jaarlijks een grote hoeveelheid uiteenlopende optredens in 

binnen- en buitenland. Van evenement tot bruiloft en van verjaardag tot festival. Enkele 

hoogtepunten zijn de Peurbakkentocht in Leiden, de Sneekweek in Sneek en het aan-

moedigen van korfbalvereniging TOP uit Sassenheim tijdens de landelijke finale van de 

Korfballeague in Ahoy Rotterdam.  

Ons avontuur op de Weissensee in Oostenrijk, waar we de deelnemers van de Alterna-

tieve Elfstedentocht aangemoedigd hebben en de carnavalsoptochten in het Duitse 

Brühl, Eschweiler en Keulen mogen op dit lijstje ook zeker niet ontbreken. En met dank 

aan onze prestaties op de Bemmelse Dweildag hebben we ook de Zwarte Cross, het 

grootste motorcross evenement van Nederland, aan dit rijtje toe mogen voegen. 

Als één van de jongste dweilorkesten van Nederland onderscheiden wij ons graag door 

onze frisse uitstraling en ons brede repertoire. 
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Ambities 
Naast onze repertoirekeuze en enthousiaste, frisse uitstraling, hechten wij ook veel 

waarde aan de kwaliteit van onze muziek. Daarom wordt er, naast het bestaande reper-

toire, elk jaar hard gewerkt aan een nieuwe festivalset. Hiermee kunnen wij onszelf 

uitdagen en verder ontwikkelen. Deze succesvolle ontwikkeling is zeker te merken aan 

de lovende juryrapporten die ons de afgelopen jaren steeds vaker in de prijzen doen 

vallen bij  festivals door heel Nederland zoals bijvoorbeeld het Open Achterhoeks 

Dweilorkesten Kampioenschap in Groenlo, het Hengels Dweilfestival in Hengelo en de 

OBN Dweildag in Hasselt. 

Sinds 2007 hebben wij een hoop ontwikkelingen doorgemaakt die ons gebracht hebben 

waar we nu zijn. Wij zijn ontzettend trots op, en dankbaar voor de dingen die we in de 

afgelopen jaren hebben mogen doen en de kansen die we gekregen hebben. Deze stij-

gende lijn willen wij graag doorzetten door ons verder te ontwikkelen. Zo willen we nog 

meer mensen bereiken met onze muziek en onze passie delen met de wereld. Door 

middel van verschillende activiteiten, zoals het maken van bijvoorbeeld studio opnames 

en professionele videoclips, hopen wij ons te onderscheiden van de standaard dweilor-

kesten en een breder publiek aan ons te binden. 

Deze ambities brengen de nodige kosten met zich mee, iets wat wij in samenwerking 

met zakelijke partners hopen te realiseren. En hier komt u in beeld!   
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Als sponsor biedt u ons de mogelijkheid ons verder te ontwikkelen, iets waar wij heel dank-

baar voor zijn. U geeft ons de kans meer mensen te bereiken, meer ervaringen op te doen en 

onze ambities werkelijkheid te maken. 

Sponsoring 
Naast dat wij uw steun hard kunnen gebruiken willen wij ook graag wat voor u kunnen 

betekenen in de vorm van enkele tegenprestaties. Afhankelijk van het sponsorbedrag 

hebben wij u een verschillende dingen te bieden om onze dankbaarheid te tonen. Wij 

hanteren twee standaard pakketten tegen een vaste jaarlijkse bijdrage. De contractduur 

bedraagt minimaal 1 jaar, wat u de mogelijkheid geeft ieder jaar op te zeggen en u ner-

gens aan vast zit. Naast de vaste pakketten geven wij u ook de mogelijkheid om met 

een eigen idee te komen of ons te ondersteunen bij het behalen van een specifiek doel 

in de vorm van een pakket op maat. 

Pakket 1: 
Bij het eerste pakket levert u een bijdrage van €200,- per jaar. Bij dit pakket worden de 
volgende tegenprestaties geboden. 

- Uw bedrijfslogo op onze site 

Pakket 2: 
Bij het tweede pakket levert u een bijdrage van €350,- per jaar. Bij dit pakket worden 
de volgende tegenprestaties geboden. 

- Uw bedrijfslogo op onze site 

- Uw bedrijfsnaam op onze slagwerk kist 

Pakket 3: 
Bij het derde pakket levert u een bijdrage van €500,- per jaar. Bij dit pakket worden de 
volgende tegenprestaties geboden. 

- Uw bedrijfslogo op onze site 

- Uw bedrijfslogo op onze slagwerk kist 

- Uw bedrijfslogo/bedrijfsnaam in onze Facebookbanner 

- Vermelding in een Facebookpost waarin uw bedrijf als sponsor wordt gepresen-

teerd 

Pakket op maat: 

Het pakket op maat geeft u de mogelijkheid om ons financieel te steunen bij lopende 
en/of beginnende projecten. Dit pakket wordt in overleg samengesteld op basis van uw 
wensen en onze ideeën. Daarnaast kun u ons een gunst verlenen waar al dan niet te-
genprestaties aan worden gekoppeld.  
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Slotnoot 
Bent u na het  lezen van deze brochure enthousiast geworden, staat u open voor een 

sponsorovereenkomst met de Feesttoeters Sassenheim en wilt u ons graag helpen om 

onze ambities verwezenlijken? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend ge-

sprek waarin wij alle mogelijkheden kunnen bespreken. 

Tim van Dijk 
sponsoring 

         +31 (0)6 34 83 12 85 

         sponsoring@defeesttoeters.nl 

         www.defeesttoeters.nl
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