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[Bedrijfsnaam] 
T.a.v. [Contactpersoon] 
[Adres] 
[Postcode/ Woonplaats] 
 
            Hoofddorp, [datum] 2004 
Lions Culureel 2004: u bent er toch ook (weer) bij? 
 
 
Geachte [Aanhef], 
 
In december 1991 organiseerde LIONSClub Haarlemmermeer-Ringvaart voor de eerste keer 
LIONS Cultureel in Schouwburg De Meerse. Inmiddels is deze jaarlijkse gala-avond 
uitgegroeid tot een niet meer weg te denken evenement met artiesten van wereldklasse. Voor 
de 2004-editie (op zaterdag 11 december) zetten wij de traditie voort met de bijzondere 
combinatie Trijntje Oosterhuis / Borstlap Accoustic Jazz-quartet! 
 
Trijntje Oosterhuis (Amsterdam, 1973) is een van de topvocalisten van Nederland. Zij was 
jarenlang het gezicht van Total Touch maar is ook zeer succesvol als solozangeres. Zij zong 
met grote namen als Al Jarreau, Queen, Andrea Bocelli, Marco Borsato, Lionel Richie, 
Herman Brood, Candy Dulfer, Jean ‘Toots’ Thielemans, Ronan Keating en Herbie Hancock. 
Leuk detail: zonder Hancock zouden Trijntje en pianist Michiel Borstlap met zijn eigen 
specifieke jazz-repertoire misschien wel nooit bij elkaar gekomen zijn… 
 
Zoals gebruikelijk zorgt black tie wederom voor een perfecte ambiance die u beslist niet mag 
missen. Dat hoeft ook niet, want al vanaf € 60 per persoon kunt u erbij zijn. Bovendien kunt u 
profiteren van de extra mogelijkheden. Zoals naamsvermelding in het programmaboekje, al 
dan niet in combinatie met een tafel die exclusief ter beschikking staat aan u en uw gasten. In 
de aparte bijlage leest u meer over de vele interessante mogelijkheden. 
 
Als (potentiële) sponsor van LIONS Cultureel verbindt u bovendien uw naam aan een goed 
doel. De netto-opbrengst van de komende editie is immers bestemd voor een project ter 
verbetering van de vooruitzichten van kansarme kinderen in Oost Europa. 
 
Kortom: redenen genoeg om 11 december alvast in uw agenda te noteren en niet te lang te 
wachten met het retourneren van het ingevulde bestelformulier. Mocht u (tegen de 
verwachting in) niet reageren, dan zullen wij in een later stadium per telefoon trachten u 
enthousiast te maken  
 
Met vriendelijke groeten,  
LIONSClub Haarlemmermeer-Ringvaart 
 
[Naam] 
Voorzitter Sponsorcommissie 
 
Bijlage : Bestelformulier



Bestelformulier 
 
Onderstaand geef ik aan van welke mogelijkheden ik gebruik wens te maken rond de komende editie 
van Lions Cultureel op zaterdag 11 december 2004 met Trijntje Oosterhuis / Borstlap Accoustic Jazz-
quartet. 
 
In de prijs van een toegangskaart á raison van  €60,00 per stuk is inbegrepen:  
koffie bij ontvangst, garderobe, warm & koud buffet. 
 
Ondergetekende bestelt hierbij: 
 
…  [aantal] kaarten á € 60,00 per stuk  =        € . . . . . 
 
 … [aantal] kaarten inclusief gereserveerde zitplaats in de lounge gedurende 
  de gehele avond á € 70,00 per stuk (minimum aantal is 4 stuks)     € . . . . . 
 
Voorts wens ik gebruik te maken van de mogelijkheid om de naam van mijn bedrijf  
te koppelen aan Lions Cultureel door middel van een advertentie volgens een van de 
onderstaande opties in het programmaboekje: 
 
Optie A: A5 (staand) full colour advertentie op achterzijde van het programma   €   500,- 
   **(Snelheid is geboden; er is immers slechts één achterzijde) 
 
Optie B: A5 (staand) full colour advertentie* op linkerbinnenzijde van de cover   €   400,- 
 
Optie C: A5 (staand) full colour advertentie* op rechterbinnenzijde van de cover   €  
 400,- 
 
Optie D: A5 (staand) full colour advertentie elders in het programmaboekje   €   300,- 
 
Optie E: A5 (staand) zwart/wit advertentie elders in het programmaboekje    €  
 200,- 
 
Optie F: ½ A5 liggend zwart/wit advertentie elders in het programmaboekje   €   100,- 
               ________ 
 
Totaal              €  
 
* Reservering voorbehouden indien plaats beschikbaar (volgorde van binnenkomst) 
 
Iedere sponsor/adverteerder (ongeacht grootte van advertentie) wordt bovendien kosteloos in alfabetische 
volgorde opgenomen in de lijst van sponsors/adverteerders. 
 
Zie achterzijde voor aanleverspecificaties en deadline van advertentiemateriaal  
 
Afzender: 
[Bedrijfsnaam] 
[Contactpersoon] 
[Adres] 
[Postcode/ Woonplaats] 
 
Dit formulier s.v.p. retourneren aan:  LIONS Cultureel 2004 
       Postbus 457 
       2130 AL Hoofddorp 



Aanleverspecificaties advertenties Programmaboekje Lions Cultureel 2004 
 
 
Uiterste datum van aanlevering (uitsluitend digitaal) advertentiemateriaal : 20 oktober 2004 
 
Per e-mail aan: Fred Boer, fred@ajbprodukties.nl  
 
Digitaal advertentiemateriaal kan worden aangeleverd in de volgende formaten: 

• TIFF document  (.tiff, .tf, .jfx) 
• Bitmap image  (.bmp) 
• JPG file   (.jpg) 
• PCX/DCX document (.pcx, .dcx) 
• GIF file   (.gif) 
• WIFF document  (.wif) 

 
 
CD’s of (in geval van zwart/wit advertentie) prints kunnen worden gezonden naar 
 
AJB Produkties 
Postbus 18, 1160 AA  Zwanenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk: 
Eventueel na deze datum ontvangen materiaal kan niet meer worden geplaatst. Restitutie van 
reeds betaalde advertentiegelden is helaas niet mogelijk. In voorkomende situatie zal 
adverteerder echter wel met naamsvermelding (dus zonder logo) worden opgenomen in de 
alfabetische lijst van sponsors/adverteerders. 


