
 
groot feest 

in uw 
(werk)stad! 

Van Schiedam – Voor Schiedam

▶ oud  ▶ nieuw ▶ live muziek ▶ op de kades  ▶ in het water  ▶ openingsshow ▶ vrijwilligers ▶ gratis 
▶ kerk ▶ musea ▶ moskee  ▶ boost voor middenstand ▶ cultuur  ▶ straattheater ▶ bedrijvigheid 

▶ van Schiedam ▶ voor Schiedam ▶ shanty’s ▶ kinderpleinen  ▶ waterspelen ▶ jong ▶ oud ▶ ondernemers 
▶ Andersomvaart ▶ braderie ▶ tot in de late uurtjes ▶ gezellig ▶ historie  ▶ stadsfeest ▶ havens ▶ kades 

▶ boten  ▶ meezingen ▶ verrassing ▶ dansen ▶ theater  ▶ pret ▶ puur  ▶ genieten 

36e 
editie   



Welkom op de Brandersfeesten! 
Het bestuur van Stichting Brandersfeesten heet u welkom op het grootste feest van Schiedam! 
Hebt u ideeën of wilt u uw betrokkenheid tonen? Neem gerust contact op. 

Stichting Brandersfeesten Schiedam 
Westvest 38 3111 BW SCHIEDAM 
T: 010-2733087
E: heidi@brandersfeesten.nl 
W: www.brandersfeesten.nl 

Met elkaar!
Ook bedrijven komen thuis in Schiedam. Langs de waterweg bij de Poort van Rotterdam zijn zowel 
kleine ondernemers als wereldorganisaties gevestigd. Tijdens De Brandersfeesten komen de 
bedrijvigheid en de bewoners samen om op een feestelijke en laagdrempelige manier de stad 
in de spotlights te zetten. 

Samen met u!
U bent met uw organisatie meer dan welkom op 
De Brandersfeesten. Zowel vanuit betrokkenheid met 
Schiedam als vanuit puur commerciële overwegingen 
nodigen wij u uit deel te nemen aan dit grote evenement. 
De Brandersfeesten is een unieke gelegenheid om uw 
betrokkenheid bij de stad, de ondernemers en de bezoekers 
u te laten zien. Wij bieden uw organisatie een aantrekkelijk 
podium met ruim 100.000 geïnteresseerde en langdurig 
aanwezige vrolijke mensen. 



Wij zien u graag op De Brandersfeesten!

We hebben wat mogelijkheden op een rijtje gezet, maar natuurlijk kunnen we altijd praten over 
speciale zichtbaarheid van uw organisatie zoals bij het grote podium, het kinderplein, de kolder-
tochten, de shanty’s, de Andersomvaart, wimpels op de rondvaartboten en plezierjachten of bij de 
gezellige opstapplek  en/of uitstapplek van de rondvaartboten. Natuurlijk laten wij uw banieren 
wapperen op de drukste én mooiste plekken van De Brandersfeesten, de Lange Haven én het Land 
van Belofte.

De banieren worden met uw logo/huisstijl gedrukt inclusief het Brandersfeestenlogo zodat het beeld 
van alle sponsoren hetzelfde is en er een eenheid ontstaat. Het zou geweldig zijn als er een grote rij 
banieren gebroederlijk naast elkaar wappert om de steun aan de ondernemers van Schiedam te laten 
zien op de Brandersfeesten.

vlaggenboulevard op de Brandersfeesten:
▶ 1 banier op de sponsor-vlaggenboulevard aan de lange haven;
▶ 1 banier bij het grote podium op het land van belofte;
▶ Uw logo op de website van De Brandersfeesten;
▶ Uw logo in de Brandersfeestenkrant;
▶ Sponsorbedrag € 1000,00 ex. btw.

Wie het kleine niet eert…:
▶ 1 banier op de sponsor-vlaggenboulevard aan de lange haven óf 1 banier bij 
 het grote podium op het land van belofte;
▶ Uw logo op de website van De Brandersfeesten;
▶ Uw logo in de Brandersfeestenkrant;
▶ Sponsorbedrag € 600,00 ex. btw.

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.



Kindervriend

Natuurlijk kunnen wij ook uw banieren laten wapperen bij de kinderactiviteiten zoals het 
kinderplein of bij de waterspelen. Dit zijn gezellige en drukbezochte activiteiten voor de kleine 
Schiedammertjes. 

Het kinderplein is bij het Stedelijk Museum op een beschut stuk zodat de kinderen zich veilig 
kunnen vermaken. Daarnaast wordt tegelijk de interesse gewekt in een bezoekje aan het museum.
De waterspelen is in de lange haven. De grotere kinderen kunnen zich hier vermaken in kano’s, 
waterballen, met touwbruggen en allerhande leuke uitdagingen.
Ouders kunnen even op adem komen terwijl de kids aan het knutselen zijn, zich vergapen aan 
het straatheater of zich op het water vermaken.

▶ 1 banier op de sponsor-vlaggenboulevard aan de lange haven;
▶ 1 banier bij het grote podium op het land van belofte;
▶ 1 banier bij het kinderplein of de waterspelen;
▶ Een 1/2e pagina advertentieruimte én uw logo in de Branderfeestenkrant 
 (oplage 60.000, huis aan huis verspreid in Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam-West);
▶ De Andersomvaart beleven met 4 personen op de sponsoravond van de Brandersfeesten;
▶ Sponsorbedrag € 4.000,00 ex. Btw.



 
De Andersomvaart, die moet je erVAREN!
Natuurlijk kunt u ook een onderdeel van de Andersomvaart sponsoren!

De bedoeling is dat de rondvaarboten met het publiek door de historische havens van Schiedam 
gaan varen en dat er op diverse plekken leuke kunstzinnige, muzikale en culturele verrassingen 
op verrassende plekjes staan om het publiek te verrassen, te ontroeren en te entertainen. Het zou 
geweldig zijn als het publiek kan genieten van wat cultureel Schiedam te bieden heeft. En dat is 
veel. Cultureel Schiedam heeft de afgelopen jaren niet veel naar buiten kunnen treden maar heeft 
absoluut niet stil gezeten en dat willen wij laten zien aan het publiek en aan u. 
Door uw sponsoring kunnen wij investeren in de artiesten en kunstenaars van Schiedam die langs 
de Andersomvaart het publiek verrassen. 

Alles op een rij: 
▶ 1 banier op de sponsor-vlaggenboulevard aan de lange haven;
▶ 1 banier bij het grote podium op het land van belofte;
▶ Uw logo in de Branderfeestenkrant ( oplage 60.000, huis aan huis verspreid in Schiedam, 
 Vlaardingen, Rotterdam-West);
▶ Uw logo op de website van De Brandersfeesten;
▶ De Andersomvaart beleven met 2 personen op de sponsoravond van de Brandersfeesten;
▶ Sponsorbedrag € 1500,00 ex btw

Het is natuurlijk ook heel gezellig om met uw familie, klanten, collega’s een boot reserveren 
om te genieten van de Andersomvaart.

Wilt u op een andere, grotere, kleinere  manier zichtbaar zijn op de Brandersfeesten?
Neem gerust contact op, wij praten graag met u over de mogelijkheden.
U bent meer dan welkom!



Door de Brandersfeesten huis aan huis zichtbaar in het Rijnmondgebied. 

ADVERTEREN:
De Brandersfeestenkrant wordt weer uitgebracht met een oplage van 60.000 
exemplaren. Dit is een laagdrempelige programmakrant die in Schiedam, 
Vlaardingen en een deel van Rotterdam, huis aan huis wordt bezorgd. Vanwege 
de populariteit van De Brandersfeesten is de krant populair en wordt door de 
bewoners van het Rijnmondgebied altijd goed ontvangen. Wilt u uw 
betrokkenheid bij De Brandersfeesten laten zien en/of lekker zichtbaar zijn 
bij de lezers van De Brandersfeestenkrant dan reserveren wij tegen een 
aantrekkelijke sponsorvergoeding een plekje in deze krant.

ADVERTENTEREN IN DE BRANDERSFEESTENKRANT 2022
❑ Ja ik plaats een advertentie in de Brandersfeestenkrant.
 • Full Colour oplage 60.000 stuks
 • Aanleveren advertentie in hoge resolutie PDF voor drukwerk 
 • Het aanleveren van advertenties het liefst in week 35 of eerder

Graag de gewenste advertentie aankruisen:
❑ 1/1 PAGINA (263mm breed x 385mm hoog) € 1500
❑ 1/2 PAGINA (263mm breed x 190mm hoog) € 800
❑ 1/4 PAGINA LIG (263mm breed x 95mm hoog) € 500
❑ 1/4 PAGINA ST (130mm breed x 190mm hoog) € 500
❑ 1/8 PAGINA LIG (130mm breed x 95mm hoog) € 310

Naam organisatie :
Naam contactpersoon :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer (direct) :
E-mail :
Datum :
Handtekening :

PRIJZEN EX. BTW. SPONSOREN 10 % KORTING.

1/1 pagina
263b x385h

1/4 pagina staand
130b x190h

1/2 pagina
263b x190h

1/4 pagina liggend
263b x95h

1/8 pagina
130b x95h


