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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het aanbod aan sponsorpakketten van Cultureel Centrum De Pas. Met 
sponsorgelden zorgen bedrijven en particulieren, samen met de gemeente Bernheze, dat ons 
gemeenschapshuis in Heesch in stand blijft en dat De Pas mooie activiteiten voor 
Heeschenaren kan blijven organiseren. 
Denk hierbij aan alle activiteiten rondom het openbaar Carnaval en de maandelijkse films; 
maar ook aan het faciliteren van de KBO en de Dagbesteding. Fijne activiteiten die het welzijn 
en welbevinden van de Heeschenaren positief beïnvloeden. 
 
Iedereen in Heesch heeft zijn eigen beleving bij De Pas. Menigeen heeft in De Pas zijn eerste 
kus gehad tijdens de kusjeskring op de jaarlijkse Carnavalsmiddag van de basisscholen. En of je 
nou samen met kids of vriend(in) een mooie film bezoekt, je wekelijkse fietstocht afsluit bij De 
Pas of dat je aan de Pubquiz deelneemt …… De Pas is voor en van ons allemaal, dat willen wij 
als bestuur graag zo houden! Dat kunnen we echter niet alleen, daar hebben wij u hard voor 
nodig. 
 
Kunt u zich voorstellen hoe blij we zijn als wij u als sponsor van De Pas mogen verwelkomen? 
Met uw financiële ondersteuning kan De Pas een breed scala aan activiteiten voor haar 
inwoners en verenigingen blijven faciliteren. En het biedt mogelijkheden voor u als bedrijf. Met 
een sponsorpakket biedt De Pas u een tegenprestatie. 
 
De sponsorafspraken gelden van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022 en worden niet 
automatisch verlengd. De Pas benadert alle sponsoren ruim vóór afloop van de overeenkomst.  
 
Wij waarderen het zeer als u aan zou willen sluiten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Gerard van Dijk, 
voorzitter Stichting De Pas 
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HOOFDSPONSOR € 2.500,- 

 

 

 

 
Met een bijdrage van € 2.500,- per jaar exclusief 21% BTW behoort u tot onze zeer 
gewaardeerde groep sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage blijft De Pas het kloppend hart van 
Heesch én kunnen wij mooie activiteiten voor onze gasten organiseren.  
 
Wij bieden u als tegenprestatie: 
 

• Logo full colour op de e-tickets én op de achterzijde van de papieren tickets* 

• Het logo van uw bedrijf prominent op de homepage van www.de-pas.nl 

• Logo en link naar uw website en Social Media op de sponsorpagina van www.de-pas.nl  

• Digitale button “Wij steunen De Pas - Hoofdsponsor” voor op uw eigen website  

• Een redactioneel artikel in DeMooiBernhezeKrant: Waarom sponsor van De Pas? 

• Een redactioneel artikel in D’n Herd: Waarom sponsor van De Pas? 

• Een individueel bericht op Facebook over uw sponsordeelname 

• Uw logo op de sponsormuur in de hal van De Pas (zie pagina 3) 

• Bedrijfsnaam op een glazen sponsorbord van 297 x 210 mm bij de ingang van een zaal. 
Logo in zwart met glassetched effect, wat een chique uitstraling geeft. (voorbeeld beschikbaar) 
Begane grond: Zaal A, Zaal B, De Misse-zaal, Creapas en D’n Herd 
1e verdieping: D’n Hoizolder (balkon), De Dorsvloer, De Goeikamer, De Deel en De Geut  
NB: Zolang de voorraad strekt; reservering van deze sponsorborden en toekenning van 
voorkeur voor een zaal geschiedt op volgorde van sponsordeelname waarbij 
Hoofdsponsoren voorrang hebben. 

• 10% korting op zaalhuur voor de duur van de sponsorovereenkomst 

• Uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst 

• Terrasborrel van 3 uur voor 4 personen incl. bittergarnituur 

• Deelname voor 2 personen aan Whiskyproeverij 

• Deelname voor 2 personen aan Wijnproeverij 

• Deelname voor 2 personen aan Bierproeverij 
 
Wij vragen u de terrasborrel en de proeverijen tijdig te reserveren. 

* De Pas kent maximaal drie Hoofdsponsoren. 
 

http://www.de-pas.nl/
http://www.de-pas.nl/
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PLATINA € 1.350,- 

 

 

 

 
Met een bijdrage van € 1.350,- per jaar exclusief 21% BTW behoort u tot onze zeer 
gewaardeerde groep sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage blijft De Pas het kloppend hart van 
Heesch én kunnen wij mooie activiteiten voor onze gasten organiseren.  
 
Wij bieden u als tegenprestatie: 
 

• Het logo van uw bedrijf prominent op de homepage van www.de-pas.nl 

• Logo en link naar uw website en Social Media op de sponsorpagina van www.de-pas.nl   

• Digitale button “Wij steunen De Pas - Platinasponsor” voor op uw eigen website  

• Een redactioneel artikel in DeMooiBernhezeKrant: Waarom sponsor van De Pas? 

• Een individueel bericht op Facebook over uw sponsordeelname 

• Uw logo op de sponsormuur in de hal van De Pas (zie pagina 3) 

• Bedrijfsnaam op een glazen sponsorbord van 297 x 210 mm bij de ingang van een zaal. 
Logo in zwart met glassetched effect, wat een chique uitstraling geeft. (voorbeeld beschikbaar) 
Begane grond: Zaal A, Zaal B, De Misse-zaal, Creapas en D’n Herd 
1e verdieping: D’n Hoizolder (balkon), De Dorsvloer, De Goeikamer, De Deel en De Geut  
NB: Zolang de voorraad strekt; reservering van deze sponsorborden en toekenning van 
voorkeur voor een zaal geschiedt op volgorde van sponsordeelname waarbij 
Hoofdsponsoren voorrang hebben. 

• 10% korting op zaalhuur voor de duur van de sponsorovereenkomst 

• Uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst  

• Terrasborrel van 3 uur voor 4 personen incl. bittergarnituur 

• Deelname voor 2 personen aan proeverij naar keuze: Bier, Wijn of Whisky 
 
Wij vragen u de terrasborrel en de proeverij naar keuze tijdig te reserveren. 

 
  

http://www.de-pas.nl/
http://www.de-pas.nl/
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GOUD € 750,- 

 

 

 

 

Met een bijdrage van € 750,- per jaar exclusief 21% BTW behoort u tot onze zeer 
gewaardeerde groep sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage blijft De Pas het kloppend hart van 
Heesch én kunnen wij mooie activiteiten voor onze gasten organiseren.  
 
Wij bieden u als tegenprestatie: 
 

• Het logo van uw bedrijf prominent op de homepage van www.de-pas.nl 

• Logo en link naar uw website en Social Media op de sponsorpagina van www.de-pas.nl   

• Digitale button “Wij steunen De Pas - Goudsponsor” voor op uw eigen website  

• Een redactioneel artikel in DeMooiBernhezeKrant: Waarom sponsor van De Pas? 

• Een individueel bericht op Facebook over uw sponsordeelname 

• Uw logo op de sponsormuur in de hal van De Pas (zie pagina 3) 

• 10% korting op zaalhuur voor de duur van de sponsorovereenkomst 

• Uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst  

• Deelname voor 2 personen aan proeverij naar keuze: Bier, Wijn of Whisky 
 
Wij vragen u de proeverij naar keuze tijdig te reserveren. 

 
 

  

http://www.de-pas.nl/
http://www.de-pas.nl/
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ZILVER € 425,- 

 

 

 

 

Met een bijdrage van € 425,- per jaar exclusief 21% BTW behoort u tot onze zeer 
gewaardeerde groep sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten voor 
onze gasten organiseren. 
 
Wij bieden u als tegenprestatie: 

 

• Logo en link naar uw website en Social Media op de sponsorpagina van www.de-pas.nl   

• Digitale button “Wij steunen De Pas - Zilversponsor” voor op uw eigen website 

• Een redactioneel artikel in D’n Herd: Waarom sponsor van De Pas? 

• Een bericht op Facebook (max. 2 sponsoren per bericht) over uw sponsordeelname 

• Uw logo op de sponsormuur in de hal van De Pas (zie pagina 3) 

• 10% korting op zaalhuur voor de duur van de sponsorovereenkomst 

• Uitnodiging voor 1 persoon voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst 

• 4 toegangskaartjes voor een film naar keuze, dit mag ook een kinderfilm zijn 

• Deelname voor 2 personen aan een Bierproeverij 
 
Wij vragen u de film en de Bierproeverij tijdig te reserveren. 

 

  

http://www.de-pas.nl/
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BRONS € 200,- 

 
 
 
 
 

 

Met een bijdrage van € 200,- per jaar exclusief 21% BTW behoort u tot onze zeer 
gewaardeerde groep sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten voor 
onze gasten organiseren. 
 
Wij bieden u als tegenprestatie:  
 

• Naamsvermelding en link naar uw website op de sponsorpagina van www.de-pas.nl 

• Digitale button “Wij steunen De Pas - Bronssponsor” voor op uw eigen website  

• Een bericht op Facebook (max. 4 sponsoren per bericht) over uw sponsordeelname 

• Uw logo op de sponsormuur in de hal van De Pas (zie pagina 3) 

• Uitnodiging voor 1 persoon voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst 

• 4 toegangskaartjes voor een film naar keuze, dit mag ook een kinderfilm zijn 

Wij vragen u de film tijdig te reserveren. 

http://www.de-pas.nl/

