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Beste kandidaat-sponsor, 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zijn de voorbereidingen voor Park Happening Schoten al volop bezig. 
Op zaterdag 29 augustus 2020 vindt de 23e editie in het gemeentelijk park plaats. 
Zoals elk jaar verwachten wij enkele duizenden mensen die komen genieten van de leuke sfeer en het 
uitgebreide aanbod dat Park Happening Schoten aanbiedt. 
 
Dit gratis familie-evenement is dan ook de perfecte afsluiter voor de zomervakantie en ideaal om uw 
naam aan te verbinden! 

 

“Inhoud sponsordossier” 
 

●  Wat is Park Happening Schoten? 

●  Vorige edities 

●  Sponsorformules 

●  Contactgegevens 
 

 
Hopelijk kunnen wij rekenen op uw zeer gewaardeerde steun. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u op de laatste bladzijde van dit dossier. 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
De jeugddienst van Schoten 
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“Wat is Park Happening Schoten?” 
 

Park Happening Schoten is een gratis evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door de jeugddienst 
van Schoten. Het gemeentelijk park is hiervoor de locatie bij uitstek. Niet alleen is er in dit park voldoende 
ruimte maar het biedt ook een mooie en natuurlijke omgeving voor dit feest. 
 
Het evenement zelf bestaat uit twee grote delen: 
 
Daggedeelte (11u00 tot 19u00): dit deel bestaat uit animatie gericht aan kinderen en jongeren met talloze 
activiteiten die worden aangeboden door verschillende verenigingen. Deze zorgen voor creatief, muzikaal 
en sportief spektakel.  
 

 
Avondgedeelte (na 19u00): om een gezellige avond te 
realiseren vinden er verschillende gratis optredens 
plaats. Voor de nachtraven is er na middernacht een Park 
Party met DJ waar de dansbenen losgeschud kunnen 
worden. 
 
 
 
 
 
 

De opbouw, afbraak en ondersteuning van het evenement wordt voorzien door een gemotiveerd 
vrijwilligersteam dat elk jaar opnieuw paraat staat. In het park zijn verscheidene kraampjes opgesteld 
waar je de honger kan stillen en je dorst lessen. 
 
Ook is er een tent van 2.000 m² voorzien die de bezoekers van zowel Schoten als omliggende gemeenten 
moet beschermen tegen mindere weersomstandigheden. 
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 “Vorige edities” 
 
Tijdens vorige edities hebben wij onder andere Willy Sommers, Cookies And Cream, K3, Belle Perez, 
Kate Ryan, de KetNetBand, Piet Piraat & Studio100-band, Café Flamand met Nicole & Hugo, Sandrine, 
Camden, Elsie Moraïs, Coco Jr., Kabouter Klus, Gene Thomas, Hadise, Thor, Milk Inc., Brahim, Stan Van 
Samang, Leki, Choco Gang, 2 Fabiola, Natalia, Kabouter Plop, Sylver, Stash, Sweet Coffee, Lasgo, Lady 
Linn and her Magnificent Seven, Mega Mindy, Les Truttes, De Romeo’s, Ghost Rockers, Cleymans & Van 
Geel, Niels Destadsbader… en vele anderen al op het Schotense podium mogen verwelkomen.  
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“Sponsorformules” 
 

Door de jaren heen deed het team van Park Happening Schoten de nodige ervaring op.  
Om dit evenement uitvoerbaar en aantrekkelijk te maken zijn wij echter steeds op zoek naar financiële 

en/of materiële steun. Indien u of uw firma interesse heeft om ons te steunen dan kunnen wij u 
volgende formules aanbieden: 

1. U stelt uw eigen formule 
voor: 
 
Samen met de jeugddienst kan 
u deze formule verder 
uitwerken zodat u een 
sponsorpakket op maat krijgt.  
Dit is bijvoorbeeld de ideale 
manier om personeel met 
familie een incentive te 
gunnen en samen te genieten 
van Park Happening Schoten. 

2. Sponsor € 500 of goederen 
voor dit bedrag: 
 
Uw logo of firmagegevens 
worden gedrukt op 1.000 
affiches, 15.000 flyers en bij 
publicatie van dit evenement in 
de Bode Van Schoten (logo 
supergroot). 
Uw logo wordt tijdens het 
evenement apart getoond op 
groot scherm. 
 

 Max. 5 spandoeken op het 
terrein 

 30 drankbonnen 

 60 activiteitentickets  

 2 parkeerkaarten 

3. Sponsor € 275 of goederen 
voor dit bedrag: 
 
Uw firmanaam wordt gedrukt 
op 1.000 affiches, 15.000 flyers 
en bij publicatie van dit 
evenement in de Bode Van 
Schoten (logo groot). 
Uw firmanaam wordt tijdens het 
evenement getoond op groot 
scherm. 
 
 

 Max. 3 spandoeken op het 
terrein 

 15 drankbonnen  

 30 activiteitentickets   

 1 parkeerkaart 

 

4. Sponsor € 150 of goederen 
voor dit bedrag. 
 
Uw logo of firmagegevens 
worden gedrukt bij publicatie 
van dit evenement in de Bode 
Van Schoten (logo normaal). 
 

 Max. 1 spandoek op het 
terrein 

 7 drankbonnen  

 15 activiteitentickets  

 1 parkeerkaart 

5. Standplaats voor promotie 
doeleinden. 
 
Tijdens PHS zijn er 5 
standplaatsen voorzien. Deze 
zijn max. 4 meter breed en 3 
meter diep en zijn beschikbaar 
voor promotie van uw bedrijf of 
artikels, maar NIET voor 
verkoop. 
 
Kostprijs voor deze stand: € 150. 
De standplaatsen zijn 
beschikbaar vanaf 9u00 tot het 
einde van het evenement. 
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“Sponsorformulier” 
 

 

Indien u interesse heeft om dit gratis evenement te steunen, gelieve dan onderstaande gegevens in te 
vullen en over te maken aan de jeugddienst van Schoten. 
 

Ο Formule 1:  Eigen formule  Ο Formule 2:  € 500,00  Ο Formule 3: € 275,00 

 

Ο Formule 4: € 150,00  Ο Formule 5:  Standplaats 

 
Naam firma/handelaar:  ........................................................................................  
 
Contactpersoon:  ................................................................................................  
 
Adres firma:  .....................................................................................................  
 
Telefoon:  .........................................................................................................  
 
Mail:  ..............................................................................................................  
 
Ondernemingsnummer:  .......................................................................................  
 
Handtekening: 
 

 
 
 
 
 

Gelieve te reageren vóór 3 april 2020. Onze contactgegevens vindt u op de volgende bladzijde. 

 
 
 
 

Wij danken u alvast voor uw medewerking! 
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Vragen? 
Contacteer ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeugddienst Schoten 
Sint-Cordulastraat 10 

2900 Schoten 
03 685 19 18 

jeugddienst@schoten.be 


