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Om financieel en organisatorisch als vzw goed te kunnen functioneren en wij ook een hoge 

muzikaliteit en kwaliteit willen blijven garanderen, is Brass Band Heist steeds op zoek naar 

mensen, bedrijven en/of organisaties die onze vereniging financieel willen steunen. 

Wij hopen van harte dat u dat ook doet. 

Dankzij uw steun wordt het voor ons iets makkelijker om onze constante werkingskosten te 

betalen en ons publiek mooie concerten aan te bieden. Zonder u als sponsor is de goede 

uitbouw van onze band niet mogelijk. De aanschaf en het onderhoud van instrumenten, 

aankoop van muziekpartituren, huur van slagwerkmateriaal, huur van repetitie- en 

concertlokalen, uniform, oorbescherming voor geluidsoverlast, e.d. kosten veel geld. Door uw 

steun kunnen wij Brass Band Heist verder uitbouwen tot een vaste waarde in de Belgische en 

Europese muziekscène. 

 

Hilde Verwimp  Bert Van Thienen 

Voorzitter Brass Band Heist Dirigent Brass Band Heist 

Brass Band Heist heeft uw steun nodig! 

www.brassbandheist.be 



Brass Band Heist (BBH) is één van de top brassbands in België. Sinds 2010 is BBH actief in 

de kampioenenafdeling en werkte het zich langzaam maar zeker naar de absolute top. 

BBH is een jonge, gemotiveerde brass band onder leiding van dirigent Bert Van Thienen en 

werd opgericht in 2004. 

Onze band wist zich in enkele jaren tijd van de laagste afdeling op te werken naar 

kampioenenafdeling, ook wel te vergelijken met de eerste klasse in het voetbal. 

Na de oprichting volgden al snel de eerste successen. Sinds 2005 werden verschillende 

nationale en internationale wedstrijden en nationale kampioenschappen gewonnen in de 

lagere afdelingen. 

2009 werd een topjaar voor de band. Brass Band Heist nam voor de eerste maal deel aan het 

Wereld Muziek Concours te Kerkrade (NL) en werd wereldkampioen in eerste afdeling. Later 

dat jaar werd de band ook nationaal kampioen in eerste afdeling en promoveerde naar de 

kampioenenafdeling. Ook 2012 was een glorieus jaar met winst in de prestigieuze “DFDS 

Open Brass Band Contest” in Dover. 

Brass Band Heist heeft zich ondertussen opgewerkt tot een gerespecteerde band met 

uitstraling binnen en buiten de Belgische grenzen.  

De nationale en internationale successen van de band kwamen reeds uitgebreid aan bod in 

de lokale en nationale pers en kan u ook bekijken op onze website. 

Over Brass Band Heist 

www.brassbandheist.be 



Hierna vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden die wij op het vlak van 

sponsoring aanbieden, waaruit u uw keuze kan maken. 

Wij zijn vanzelfsprekend heel graag bereid om deze met u te bespreken! 

Formule BBH DIAMANT: 1000 euro  
 Logovermelding op alle affiches en flyers van alle concerten in eigen beheer. 
 Logovermelding in programmaboekje van alle concerten in eigen beheer. 
 10 gratis inkomkaarten voor kerstconcert + 2 flessen Cava. 
 10 gratis inkomkaarten voor solistenconcert + 2 flessen Cava. 
 Gratis deelname BBH barbecue voor 4 personen. 
 Gratis deelname nieuwjaarsreceptie voor 4 personen. 
 Uw logo en link naar uw website op ALLE pagina’s van BBH website. 

 

Formule BBH PLATINUM: 750 euro  
 Logovermelding op alle affiches en flyers van alle concerten in eigen beheer. 
 Logovermelding in programmaboekje van alle concerten in eigen beheer. 
 6 gratis inkomkaarten voor kerstconcert + 1 fles Cava. 
 6 gratis inkomkaarten voor solistenconcert + 1 fles Cava. 
 Gratis deelname BBH barbecue voor 2 personen. 
 Gratis deelname nieuwjaarsreceptie voor 2 personen. 
 Uw logo en link naar uw website op ALLE pagina’s van BBH website. 

 

Formule BBH GOUD: 500 euro  
 Logovermelding op alle affiches en flyers van alle concerten in eigen beheer. 
 Logovermelding in programmaboekje van alle concerten in eigen beheer. 
 4 gratis inkomkaarten voor kerstconcert. 
 4 gratis inkomkaarten voor solistenconcert. 
 Uitnodiging BBH barbecue. 
 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie. 
 Uw logo en link naar uw website op ALLE pagina’s van BBH website. 

 

Formule BBH ZILVER: 250 euro  
 Logovermelding in programmaboekje van alle concerten in eigen beheer. 
 2 gratis inkomkaarten voor kerstconcert. 
 2 gratis inkomkaarten voor solistenconcert. 
 Uitnodiging BBH barbecue. 
 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie. 
 Uw logo en link naar uw website op Sponsors pagina’s van BBH website. 

  

Sponsorformules 



 

Formule BBH BRONS: 100 euro  
 Logovermelding in programmaboekje van alle concerten in eigen beheer. 
 2 gratis inkomkaarten voor kerstconcert of solistenconcert. 
 Uitnodiging BBH barbecue. 
 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie. 
 Uw logo en link naar uw website op Sponsors pagina’s van BBH website. 

 

Uiteraard staan wij te uwer beschikking voor het ontwikkelen van een speciaal pakket 

waardoor we een echt partnership met onze sponsor uitwerken. Misschien wil u wel onze 

hemden sponsoren en op die manier extra bijdragen tot de ontwikkeling van deze succesvolle 

band? 

 

Praktische informatie: 

BRASS BAND HEIST vzw 

Herenthoutseweg 8, 2222 Wiekevorst 

0496/28.33.59  

secretariaat@brassbandheist.be 

www.brassbandheist.be 

Aangaan van een sponsorovereenkomst: 

Gelieve het document in bijlage te vervolledigen met uw gegevens en de door u gekozen 

formule. 

Overschrijven via bankrekening:  

U kan uw sponsorbedrag overschrijven op rekeningnummer : BE29 1030 1587 8564 met de 

mededeling : "Sponsoring Brass Band Heist". Het fiscaal attest wordt u achteraf toegestuurd. 

We willen u alvast bedanken om deze brochure aandachtig gelezen te hebben en hopelijk 

tot binnenkort! Neem gerust contact op voor mogelijke vragen. 

www.brassbandheist.be 



Tussen  

Brass Band Heist vzw, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 8, B-2222 

WIEKEVORST, bij deze geldig vertegenwoordigd door   ,  

hiertoe gemachtigd door haar voorzitter Hilde Verwimp, die verklaart de band en de VZW 

geldig te kunnen verbinden. 

Verder vermeld als “BBH” 

 

En    (naam, adres) 

  (facturatie-adres) 

  (e-mailadres) 

  (BTW-nummer) 

Verder vermeld als “Sponsor” 

IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

BBH verbindt er zich toe gepersonaliseerde publiciteit te voeren voor ___________ (naam 

invullen) door middel van: 

Diamant Platinum Goud Zilver Brons 

€ 1000 € 750 € 500 € 250 € 100 

     

 

Opgemaakt te Heist-op-den-Berg, in twee originele exemplaren waarvan elke partij verklaart 

het zijne te hebben ontvangen, op   (datum) 

 

Voor BBH, Voor sponsor, 

Sponsorformulier 

www.brassbandheist.be 


