
Geachte heer/mevrouw,  

Jongerenkoor Jocanto is inmiddels al 53 jaar een begrip in Nuenen. Het is een gezellig koor van 
ongeveer 30 leden in de leeftijden van 14 tot 35 jaar. Er wordt ongeveer 9 keer per jaar gezongen in 
de kerken van Nuenen en Gerwen. Daarnaast worden er optredens verzorgd op andere locaties, 
zoals het verzorgingshuis of een korenfestival. Jocanto is meer dan zingen alleen. Het sociale aspect 
van de vereniging is namelijk minstens net zo belangrijk als het muzikale vlak. Er worden meerdere 
keren per jaar activiteiten georganiseerd, zoals ons jaarlijkse kamp en de carnavalsavond. Daardoor 
leren de leden al op jonge leeftijd wat het betekent om iets te organiseren of leiding te nemen. Een 
erg belangrijke vaardigheid waar veel van onze (oud-)leden dagelijks veel plezier van beleven. 

Het draaiende houden van een vereniging als Jocanto kost natuurlijk geld. Daarom hopen we dat u, 
samen met ons, dit jaar tot een succes wilt maken en ons wilt sponsoren. U kunt ons sponsoren in 
vier verschillende categorieën. U sponsort ons per seizoen (12 maanden). 

Wist u dat u ons al vanaf €25,00 euro kunt sponsoren? U wordt dan Vriend van Jocanto - de 
zestiende noot. In ruil hiervoor krijgt u 10% korting bij acties en de verkoop van merchandise en u 
krijgt drie keer per jaar onze nieuwsbrief.  

Als Vriend van Jocanto - de kwart noot kunt u ons sponsoren vanaf €80,00. U krijgt naast de 
bovengenoemde tegemoetkomingen ook de mogelijkheid om vier keer uw logo te publiceren in ons 
verenigingsblad De Jocranto. Deze verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid onder de leden 
en een aantal oud-leden. Daarnaast wordt een aantal exemplaren neergelegd in de leeshoek van Café 
Schafrath. 

Draagt u Jongerenkoor Jocanto een enorm warm hart toe en wilt u ons graag extra steunen, dan kunt 
u kiezen voor de categorie Vriend van Jocanto - de halve noot of Vriend van Jocanto - de hele noot. 
Bij de Vriend van Jocanto - de halve noot kunt u ons sponsoren vanaf €150,00. Naast de 
bovengenoemde tegemoetkomingen krijgt u ook de mogelijkheid om uw logo op onze website te 
plaatsen.  

Wordt u Vriend van Jocanto - de hele noot, dan kunt u voor  €275,- of meer naast de eerder 
genoemde tegemoetkomingen ook uw logo op onze aanhanger plaatsen. Deze aanhanger gebruiken 
wij om bij elk optreden ons combo te verplaatsen. Daarnaast rijden we er elk jaar tijdens onze 
flessenactie het hele dorp mee door.  

In het bijgevoegde schema kunt u aangeven van welke sponsormogelijkheden u gebruik wilt maken. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar promoteam@jocanto.nl. 

Wij hopen u middels deze brief enthousiast te hebben gemaakt om Vriend van Jocanto te worden. 

Met vriendelijke groet, 
Renske Lenderink en Diederik van der Peet 
Promoteam Jongerenkoor Jocanto 



Sponsoring Jongerenkoor Jocanto 

In het onderstaande schema kunt u aangeven voor welk bedrag u ons wilt sponsoren in de categorie 
van uw keuze.  

Vriend van Jocanto - zestiende noot Vanaf €25,00          ……………………………

Nieuwsbrief (3x per jaar)

Korting (10%) bij acties en merchandise

Vriend van Jocanto - kwart noot Vanaf €80,00            …………………………..

Nieuwsbrief (3x per jaar)

Korting (10%) bij acties en merchandise

4x Halve pagina voor Logo in de Jocranto (A5)

Particulieren: Over een leuke tegemoetkoming wordt contact 
met u opgenomen.

Vriend van Jocanto - halve noot Vanaf €150,00           …………………………..

Nieuwsbrief (3x per jaar)

Korting (10%) bij acties en merchandise

4x Halve of hele pagina voor Logo in de Jocranto (A5)

Logo op de website

Particulieren: Over een leuke tegemoetkoming wordt contact 
met u opgenomen.

Vriend van Jocanto - hele noot Vanaf €275,00             …………………………..

Nieuwsbrief (3x per jaar)

Korting (10%) bij acties en merchandise

4x Halve of hele pagina voor Logo in de Jocranto (A5)

Logo op de website

Logo op de aanhanger

Particulieren: Over een leuke tegemoetkoming wordt contact 
met u opgenomen.



U ontvangt binnen een maand een factuur voor het bovenstaande bedrag ten behoeve van uw 
administratie. Gelieve daarom hieronder uw adresgegevens* in te vullen. Mocht u gekozen hebben 
voor een categorie waarin u uw logo wilt laten publiceren, dan zullen wij tegelijk met de factuur 
laten weten op welke wijze u uw advertentie kunt aanleveren. 

Namens Jongerenkoor Jocanto bedanken wij u voor uw steun. U kunt dit formulier mailen naar 
promoteam@jocanto.nl.  

*Deze gegevens worden bewaard zolang het sponsorcontract geldig is.  

Naam onderneming:

Voor- en achternaam 
contactpersoon/particulier:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

E-mailadres:
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