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Voorwoord
Op 5 mei 2014 is het 600 jaar geleden dat 
Weert van Willem VI van Horne marktrech-
ten kreeg. Sinds die tijd is Weert een stad. 
En dat willen we graag met iedereen vieren, 
van jong tot oud. Een feest van, voor en door 
Weertenaren! 

Weert is een aantrekkelijke middelgrote Limburgse 
stad op de grens van Noord-Brabant en België, na-
bij Duitsland. Een stad met uitstekende verbindingen 
via de weg (A2), het spoor (Intercitystation), het water 
(Zuid-Willemsvaart) en de lucht (Kempen Airport). Een 
stad met een menselijke maat die het bedrijfsleven 
volop kansen en mogelijkheden biedt. Weert draagt 
met trots de nationale titels Groenste stad en Sportief-
ste gemeente, waarmee een aantal kwaliteiten van de 
stad perfect zijn gewaardeerd. Deze woonomgeving 
zorgt ook voor een uitstekend vestigingsklimaat voor 
bedrijven met een stimulerende werkomgeving en zeer 
gemotiveerd personeel als resultaat.

Het jubileumjaar 2014 willen we aangrijpen om onze 
stad extra op de kaart te zetten. Een jaar waaraan u de 
naam van uw bedrijf kunt verbinden. Dat kan op tal van 
manieren! Met kleinere bijdragen die welbesteed wor-
den of door deelname als hoofdsponsor. Een mooie 
kans om daar met uw bedrijf op in te spelen. Wij hopen 
van harte dat u dat ook doet. Het bedrijfsleven mag in 
ons jubileumjaar niet ontbreken.

De gemeente en de Stichting Weert 600 jaar stad doen 
er alles aan om er een geweldig jaar van te maken. 
Daarbij is uw steun meer dan welkom. Weert 600 jaar 
stad maken we immers samen!

Burgemeester Jos Heijmans 
Voorzitter Stichting Weert 600 jaar Stad

Koninginnedag 2011 in Weert

Weert heeft er alles aan 
gedaan om van Koninginnedag 
2011 een geweldig volksfeest te 
maken. De stad is er trots op 
dat zij de Koninklijke familie 
heeft mogen ontvangen. 

In de akte van 5 mei 1414 wordt 
Weert ‘stadt’ genoemd. Met het 
marktrecht kreeg de Weerter 
gemeenschap sterk het karakter 
van een stad. 
De verlening van het markt-
recht was een belangrijke fase 
in de stadsontwikkeling van 
Weert.
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In deze brochure presenteren we u een uitgebreid palet aan sponsormogelijk-
heden. Naast de vastgestelde mogelijkheden willen we graag uw persoonlijke 
wensen bespreken. Zo kunnen we samen bekijken hoe we het jubileumjaar tot 
een onvergetelijk jaar kunnen maken. Voor de stad en voor u.

Binnen de gepresenteerde pakketten kunt u in overleg aangeven welk evenement u eventueel 
wilt ondersteunen. De organisatie neemt dan contact met u op over de invulling van het sponsor-
schap. Hiernaast bieden we nog extra mogelijkheden in onze “sponsorwinkel”. 
Het jubileumprogramma is in ontwikkeling. Een overzicht van de laatste stand van zaken vindt u 
op www.weert600jaarstad.nl.

 

Contactinformatie

Sonja Blok
Centrummanager Weert. Telefoon 0495 - 586 911
E-mailadres sponsoring: sponsoring@weert600jaarstad.nl
Website: www.weert600jaarstad.nl

Guido Timmermans
Coördinator Comité van Aanbeveling

ANBI status
Weert 600 jaar stad heeft de ANBI status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. 
Gesponsorde bijdragen zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Betaling is mogelijk in twee termijnen (2013, 2014).

Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW.

Rewalt Tobben - 
Harry & de Gebroeëke 
Zwiêgelkes
Ambassadeur Weert 600

As dejje alles vantevuuëre 
wetj, dan gaoje ligge 
vuuër dejje valtj.

Centraal in de Euregio ligt de stad Weert, ook wel de Poort van Limburg 
genoemd. Weert wordt voor het eerst als Wertha vermeld in een akte uit 
1062. Dit is het oudste document waarin sprake is van Weert. Sinds die tijd 
is Weert uitgegroeid tot een stad met bijna 50.000 inwoners en ruim 6500 
bedrijven.

Op 5 mei 2014 is het 600 jaar geleden dat Weert marktrechten kreeg. Een eeuwfeest dat door-
gaans maar één keer in een leven kan worden meegemaakt. Alle reden om daar bij stil te staan 
en dit bijzondere feest met iedereen te vieren. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan een klinkend jubileumprogramma. Een programma met 
lokale maar ook regionale en internationale activiteiten. Samen met professionals en vrijwil-
ligers, cultuurinstellingen en verenigingen, scholen en ondernemers gaan we dat realiseren.  
Dit garandeert een aantrekkelijke programmering voor jong en oud. 

Het biedt de stad een unieke kans om die vernieuwde onderlinge verbondenheid en samen-
werking ook na dit jubileum in stand te houden. Het schept ook de gelegenheid om niet Weer-
tenaren te laten kennismaken met onze veelzijdige, gezellige stad.

Wij willen graag de samenwerking aangaan met regionale en landelijke bedrijven die zich  
verbonden voelen met de stad Weert en een bijdrage willen leveren aan de invulling van Weert 
600 jaar stad. Door een keuze te maken uit de vele sponsormogelijkheden kunt u uw betrok-
kenheid tonen en bij een zeer groot publiek onder de aandacht komen. 

Vanzelfsprekend is iedere vorm van sponsoring van harte welkom.

Hoofdsponsor ** e 30.000

600 jaar stad maken we samen

Hoofdsponsor *  e 24.000

Werthasponsor ** e 18.000 Werthasponsor *  e 12.000

Hornesponsor **  e 6.000 Hornesponsor *  e 600
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Sponsormogelijkheden

Werthasponsor ** e 18.000

Het Werthasponsorpakket geeft recht op:

1. Branche-exclusiviteit bij volledige adoptie van  
 een project (per project)

2. Exclusief gebruik beschermd sponsorlogo W600  
 Twee sterren

3.  Naamsvermelding op voertuigen

4. Publiciteit dubbelmagazine “Met ons in Weert” /   
 “Weert 600” (oplage 90.000)
 3 x vermelding:
	 •	Advertentie		(0,5	pagina)
	 •	Redactioneel	artikel		(1	pagina’s)
	 •	Interview		(1	pagina’s)

5. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Evenementenkalender	W600	(middel)
	 •	Website	W600	(middel)
	 •	Openingsfeest	(middel)	
	 •	Slotfeest	(middel)		
	 •	W600	poorten	(middel)
	 •	W600	vlaggen	(middel)
	 •	W600	banners	(adoptie	object)
	 •	Naam	/	logo	op	vrachtwagen	/	bus	/	busje
	 •	Naam	/	logo	op	kleding	vrijwilligers

6. Unieke W600 sjaal  
  • 30 stuks

7.    Set Weerter herdenkingsmunten

8. VIPontvangst:
	 •	Openingsfestijn
	 •	Slotfeest
	 •	(Geadopteerde)	evenementen	

9. Toegangsbewijzen nader te bepalen evenementen
  (sport, cultuur, muziek e.a.)

10. Speciale privileges en maatwerk in overleg met uw 
  vaste contactpersoon / accountmanager

Werthasponsor *  e 12.000

Het Werthasponsorpakket geeft recht op:

1. Branche-exclusiviteit bij volledige adoptie van  
 een project (per project)

2. Exclusief gebruik beschermd sponsorlogo W600  
 Een ster

3. Publiciteit dubbelmagazine “Met ons in Weert” /   
 “Weert 600” (oplage 90.000)
 2 x vermelding:
	 •	Advertentie		(0,25	pagina)
	 •	Redactioneel	artikel		(0,5	pagina’s)
	 •	Interview		(0,5	pagina’s)

4. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Evenementenkalender	W600	(middel)
	 •	Website	W600	(middel)
	 •	Openingsfeest	(middel)
	 •	Slotfeest		(middel)
	 •	W600	banners	(adoptie	object)
	 •	Naam	/	logo	op	kleding	vrijwilligers

5. Unieke W600 sjaal  
  • 20 stuks

6.  Set Weerter herdenkingsmunten

7. VIPontvangst:
	 •	Openingsfestijn
	 •	Slotfeest
	 •	(Geadopteerde)	evenementen	

8. Toegangsbewijzen nader te bepalen evenementen
  (sport, cultuur, muziek e.a.) in overleg met uw vaste
  contactpersoon

Hoofdsponsor ** e 30.000

Het Hoofdsponsorpakket geeft recht op:

1. Branche-exclusiviteit bij volledige adoptie van  
 een project (per project)

2. Naamsvermelding bij algemene promotie 
 gedurende het hele jubileumjaar

3.  Naamsvermelding op voertuigen

4. Exclusief gebruik beschermd sponsorlogo W600  
 Twee sterren

5. Publiciteit dubbelmagazine “Met ons in Weert” /   
 “Weert 600” (oplage 90.000)
 5 x vermelding:
	 •	Advertentie		(1	pagina)
	 •	Redactioneel	artikel		(2	pagina’s)
	 •	Interview		(2	pagina’s)

6. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Evenementenkalender	W600	(groot)
	 •	Website	W600	(groot)
	 •	Openingsfeest	(groot)
	 •	Slotfeest		(groot)
	 •	W600	poorten	(groot)
	 •	W600	vlaggen	(groot)
	 •	W600	banners	(adoptie	object)
	 •	Naam	/	logo	op	vrachtwagen	/	bus	/	busje
	 •	Naam	/	logo	op	kleding	vrijwilligers

7 . Unieke W600 sjaal met opdruk eigen logo
  • 30 stuks

8.    Set Weerter herdenkingsmunten

9. VIPontvangst door leden college van B&W:
	 •	Openingsfestijn
	 •	Slotfeest
	 •	(Geadopteerde)	evenementen	

10. Toegangsbewijzen nader te bepalen evenementen
  (sport, cultuur, muziek e.a.)

11. Speciale privileges en maatwerk in overleg met uw 
  vaste contactpersoon / accountmanager

Hoofdsponsor *  e 24.000

Het Hoofdsponsorpakket geeft recht op:

1. Branche-exclusiviteit bij volledige adoptie van  
 een project (per project)

2. Naamsvermelding bij algemene promotie 
 gedurende het hele jubileumjaar

3.  Naamsvermelding op voertuigen

4. Exclusief gebruik beschermd sponsorlogo W600  
 Een ster

5. Publiciteit dubbelmagazine “Met ons in Weert” /   
 “Weert 600” (oplage 90.000)
 4 x vermelding:
	 •	Advertentie		(0,75	pagina)
	 •	Redactioneel	artikel		(1,5	pagina’s)
	 •	Interview		(1,5	pagina’s)

6. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Evenementenkalender	W600	(groot)
	 •	Website	W600	(groot)
	 •	Openingsfeest	(groot)
	 •	Slotfeest		(groot)
	 •	W600	poorten	(groot)
	 •	W600	vlaggen	(groot)
	 •	W600	banners	(adoptie	object)
	 •	Naam	/	logo	op	vrachtwagen	/	bus	/	busje
	 •	Naam	/	logo	op	kleding	vrijwilligers

7. Unieke W600 sjaal met opdruk eigen logo
  • 24 stuks

8.   Set Weerter herdenkingsmunten

9. VIPontvangst door leden college van B&W:
	 •	Openingsfestijn
	 •	Slotfeest
	 •	(Geadopteerde)	evenementen	

10. Toegangsbewijzen nader te bepalen evenementen
  (sport, cultuur, muziek e.a.)

11. Speciale privileges en maatwerk in overleg met uw 
  vaste contactpersoon / accountmanager
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Sponsorwinkel  

In de aanloop naar het jubileum en in de loop van 

het jubileumjaar worden er tal van sponsorarti-

kelen ontwikkeld. De herdenkingsmunten en de 

W600 sjaal zijn hier al enkele voorbeelden van. 

Deze sponsorartikelen kunnen in overleg worden 

aangeboden.

Hornesponsor **  e 6.000

Het Hornesponsorpakket geeft recht op:

1. Branche exclusiviteit bij volledige adoptie van  
 een project (per project)

2. Exclusief gebruik beschermd sponsorlogo W600  
 Twee sterren

3. Publiciteit dubbelmagazine “Met ons in Weert” /   
 “Weert 600” (oplage 90.000)
 1 x vermelding:
	 •	Advertentie		(1	pagina)

4. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Evenementenkalender	W600	(groot)
	 •	Website	W600	(klein)
	 •	Openingsfeest	(klein)
	 •	Slotfeest	(klein)
	 •	W600	banners	(adoptie	object)

5. Unieke W600 sjaal   
 • 10 stuks

6. VIP ontvangst:
	 •	Openingsfestijn
	 •	Slotfeest
	 •	(Geadopteerde)	evenementen	

7. Set Weerter herdenkingsmunten

Hornesponsor *  e 600

Het Hornesponsorpakket geeft recht op:

1.  Set Weerter herdenkingsmunten

2. Uitingen (naam / logovermelding) op:
	 •	Website	W600	(klein)

5. Unieke W600 sjaal    
 • 1 stuk

Sjeng Schalken
Vlaggendrager Weert 600

Weert 600 jaar: we maken 
er samen een “top feest” 
van. In die stad waar ik 
me thuis voel !!

Sponsorafspraken

Bedrijfsnaam  :   

Contactpersoon :   

Adres :   

Postcode / Plaats :   

Telefoonnummer :   

E-mail :   

Datum :   

Hoofdsponsor ** e 30.000 Hoofdsponsor *  e 24.000

Werthasponsor ** e 18.000 Werthasponsor *  e 12.000

Hornesponsor **  e 6.000 Hornesponsor *  e 600

De organisatie streeft maatwerk in sponsoring na. Noteer hieronder de overige overeengekomen sponsorafspraken.

Handtekening sponsor  Handtekening Weert 600 jaar stad
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Maaike Caelers
Vlaggendrager Weert 600

Als je er helemaal 
voor gaat dan komt
succes vanzelf!

Aantekeningen en afspraken

Maak er een fantastisch eeuwfeest van!
Met ons. In Weert.Colofon

Ontwerp en realisatie: www.beeldvang.nl
Historische foto’s : collectie Bart Maes | www.weert-is-veranderd.nl 
en gemeentearchief



Telefoon: 0495 - 586 911

Email: sponsoring@weert600jaarstad.nl

weert600jaarstad.nl


