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Sponsorplan KTVM 

 

Fotografie: Henk Versteeg 

 

Zo helpen wij elkaar 
Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud.  

Een vereniging draaiende houden is tegenwoordig bijna niet mogelijk zonder hulp van buitenaf. 

 Helpt u ons financieel een handje mee? 

 

Voor een muzikale toekomst 
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Wie zijn wij? 

 
De KTVM is een trotse muziekvereniging met zo’n 60 leden. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, 
een leerlingengroep en een blaaskapel (BBK). 

Het harmonieorkest kent een uiteenlopend repertoire, van lichte muziek tot klassiek getinte werken. Elk 

jaar geeft dit orkest een aantal concerten, waaronder een voorjaarsconcert voor onze trouwe donateurs, 

het jaarlijkse corsoconcert en het nieuwjaarsconcert in de Dominicuskerk van Tiel. Maar ook bij elk vijfjarig 

jubileum een groots theaterconcert. Afgelopen jubileum traden we op met Karin Bloemen in de Agnietenhof 

in Tiel.  

 

 

Ook proberen we ons steeds meer aan het Tielse publiek te laten zien door onze gratis buitenconcerten in 

de verschillende woonwijken. We merken dat dit enorm  wordt  gewaardeerd. 

 

De BBK (Betuwse BlaasKapel) heeft een brede bezetting die bestaat uit 17 vaste muzikanten die optreden 

als “loopkapel” (dweil/ straatoptredens) en “zitkapel” (Big Band/ amusementsorkest). De laatste jaren werkt 

de BBK vooral aan haar BIK band repertoire. BIK staat voor BigBand KTVM. De BBK werd opgericht in 1951 

en ook zij geven sinds een paar jaar bij elk jubileum een theaterconcert in de Agnietenhof. 

 

 

http://www.ktvm.nl/sponsorplan


www.ktvm.nl/sponsorplan 

 3 

Zonder jeugd geen toekomst(muziek) 

 

Muziek maken is een prachtige hobby voor het leven, maar samen muziek maken is nog leuker.  

De KTVM probeert de jeugd enthousiast te maken voor de muziek. We hebben een eigen opleiding met 

docenten die de leerlingen opleiden tot ze bij het orkest kunnen aanschuiven. Om de leerlingen te laten 

wennen aan het samen spelen en genoeg zelfvertrouwen te geven, spelen ze een keer in de twee weken in 

een samenspeelgroep.  

 

 

Het is prachtig om te zien dat de kinderen ( en niet te vergeten de volwassen leerlingen) op een gegeven 

moment vol trots tussen de andere muzikanten zitten en hun partij mee spelen.  

Om iedereen de kans te geven om deze mooie hobby te kunnen beoefenen, houden we kosten van onze 

muziekopleiding bewust laag. Ook stellen we instrumenten beschikbaar voor de leerlingen. Voor kinderen 

die graag klarinet of saxofoon willen gaan spelen, maar nog niet met hun vingers bij de kleppen kunnen 

hebben we een aantal “clarineo’s “ aangeschaft.  
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Waarom wij U nodig hebben 

 

De KTVM heeft een eigen verenigingsgebouw dat jaren geleden bijna volledig door eigen leden is 

gebouwd. Ook zijn de meeste instrumenten eigendom van de vereniging.  Dit alles moet natuurlijk goed 

onderhouden en te zijner tijd vervangen worden. Dat maakt een muziekvereniging een dure vereniging. 

Om het lidmaatschap toch betaalbaar te houden wordt in verhouding een lage contributie geheven. Dit 

houdt in dat de vereniging andere bronnen van inkomsten moet zien te krijgen voor het op peil houden 

van haar huishoudboekje, maar ook veel dingen zelf  doet om zo veel mogelijk geld te besparen. Eens in de 

maand halen een aantal leden bijvoorbeeld oud papier op in Culemborg. 

 

De KTVM is op zoek naar sponsors. Niet alleen om de leerlingen en nieuwe leden van instrumenten te 

voorzien, maar ook om bijvoorbeeld de zaalhuur bij concerten te bekostigen. De dirigent, muziekdocenten, 

onderhoud aan instrumenten en kleding, ons repetitielokaal, de muziekstukken, het kost allemaal veel 

geld. En daarom vragen we uw hulp, om onze vereniging een gezonde toekomst te garanderen. 

Als u besluit om ons te sponsoren, staat daar natuurlijk iets tegenover. We hebben een aantal mooie 

sponsorpakketten samengesteld zodat u precies datgene uit kunt zoeken dat bij uw bedrijf past. 
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Piccolo-pakket 

 
 
 

♪ Banner of logo op onze website, eventueel met een link naar uw website 
 
 

♪ Uw advertentie in onze programmaboekjes 
 
 

♪ 2 kaarten voor de betaalde concerten 
 
 

♫ Kosten € 500,- 
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Klarinet-pakket 

 
 
 

♪ Banner of logo op onze website, eventueel met een link naar uw website 
 
 

♪ Uw advertentie in onze programmaboekjes 
 
 

♪ 4 kaarten voor de betaalde concerten 
 
 

♪ Vlag, reclamebord plaatsen bij het donateursconcert Agnietenhof 
 
 

♪ Genoemd worden tijdens onze concerten 
 

 

♫ Kosten € 1500,- 
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Trompet-pakket 

 

♪  Banner of logo op onze website, eventueel met een link naar uw website 
 

♪  Uw advertentie in onze programmaboekjes 
 

♪  6 kaarten voor de betaalde concerten 
 

♪  Vlag, reclamebord plaatsen bij het donateursconcert Agnietenhof 
 

♪  Sponsorbord plaatsen in het verenigingsgebouw 
 

♪  Genoemd worden tijdens onze concerten 
 

♪  Mogelijkheid tot promotie tijdens betaalde concerten 
 

♪  Optreden van de BBK (datum en tijd in overleg) 

 
♫ Kosten € 2.500,- 
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Trombone pakket 

 

♪ Banner of logo op onze website, eventueel met een link naar uw website 
 

♪ Uw advertentie in onze programmaboekjes 
 

♪ 10 kaarten voor de betaalde concerten, compleet met VIP-behandeling! 
 

♪ Vlag, reclamebord plaatsen bij het donateursconcert Agnietenhof 
 

♪ Sponsorbord plaatsen in het verenigingsgebouw 
 

♪ Genoemd worden tijdens onze concerten 
 

♪ Mogelijk tot promotie en verkoop tijdens betaalde concerten 
 

♪ Optreden van de BBK (datum en tijd in overleg) 
 

♪ Concert van het harmonieorkest (datum en tijd in overleg) 

♫ Kosten € 5.000,- 
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Hoofdsponsor-pakket 

 

In een persoonlijk gesprek met de voorzitter vrij in te vullen 

 

Kosten vanaf € 5.000,- 
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Doet u mee? 

 

Graag horen wij van u welk pakket het best bij uw bedrijf past. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Bernard van Doorn 

(Sponsorcommissie) 

doornb@hetnet.nl 

0344-613138 

06-26010900 

 

Roel Blom 

(Sponsorcommissie) 

r.blom422@upcmail.nl 

0344-630775 

06-43558101 

 

Trudy van de Koolwijk-Zoetekouw 

(Sponsorcommissie) 

trudy@ktvm.nl 

0344-634293 
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