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Stadsfeest Doetinchem jaarlijks hoogtepunt voor iedereen
Het Stadsfeest Doetinchem, waarvan de
eerste editie in 1986 plaatsvond, is van
meet af aan opgezet als een laagdrempelig
evenement waar iedereen uit Doetinchem en
omgeving, ongeacht afkomst en leeftijd, iets
van zijn of haar gading vindt. Qua inhoud,
vorm en communicatie aansluitend bij de
centrumfunctie van de stad en bij het
toegankelijke karakter van het Stadsfeest.
Het meerdaagse gratis festival biedt
vermaak en cultuur met ‘grote en kleine C’
en wordt bezocht door duizenden stad- en
streekgenoten. “Het jaarlijks hoogtepunt in
het bioritme van de stad,” zoals oudburgemeester Herman Kaiser dit ooit zo
mooi verwoordde.

Het bestuur en programmateam van de stichting Stadsfeest

Wat is de meerwaarde van het Stadsfeest Doetinchem?

Is entree heffen of munten verkopen geen optie?

Doetinchem streven ernaar om voor elke doelgroep iets te

• Vier dagen zeer divers aanbod op meerdere locaties

In tegenstelling tot festivals op een omzoomd terrein vindt het

organiseren. Van dans voor en door de allerkleinsten en een

• Alle muziekgenres van Dance en DJ’s tot klassiek en dialectrock

Stadsfeest op meerdere locaties in de binnenstad plaats. Ook al zou

optreden van het Nederlands-Duitse populair klassieke orkest

• Straattheater en (ludiek) sportieve activiteiten en demonstraties

er op een bepaalde plek entree kunnen worden gevraagd:

‘Die Schwarze Rose’ tot de reünie van middelbare scholen of ludiek

• Volop ruimte voor talent uit eigen regio, van jong tot oud

een gratis Stadsfeest Doetinchem voor iedereen hoort tot de kern-

sportieve activiteiten in het Mark Tennant Plantsoen. Van de

• Unieke universele dienst en koningsschieten op zondag

waarden van het jaarlijkse evenement.

universele dienst en het Stadskoningsschieten tot dialectrock en

• Afsluitend vuurwerk

Werken met eigen munten waarvan een klein deel ten goede komt

dancemuziek door DJ’s bij de D-Toren. Passend bij het verbindende

• Sfeer en gezelligheid mede dankzij het reünie-achtige karakter

aan het Stadsfeest is al eens gebeurd. Het lastige is dat de munten

karakter van het jaarlijkse evenement.

• Gratis, laagdrempelig en voor iedereen

dan ook overal zou moeten kunnen worden ingeleverd, maar je kunt

• Bijdrage elan, leefbaarheid en centrumfunctie van Doetinchem

dit niet verplichten. Daarvoor zouden er met tientallen individuele

Verbindt uw naam als sponsor of donateur

horecabedrijven afspraken moeten worden gemaakt, want er is

Het Stadsfeest Doetinchem is een positief, verbindend evenement

Wat kost het Stadsfeest Doetinchem?

geen overkoepelende organisatie waarin alle bedrijven in zijn

voor alle lagen van de bevolking. Het is gratis toegankelijk en

Het Stadsfeest werkt in 2018 met een begroting van circa 100.000

verenigd.

draagt bij aan het elan, de leefbaarheid en zo je wilt professionele

euro. Dat lijkt veel maar is best krap voor een vierdaags buiten-

uitstraling van onze gemeente. Een gemeente met honderden

evenement. Een groot deel van de begroting voorziet in logistieke

Wat krijg ik er voor terug als ik sponsor?

kleine en grote bedrijven en instellingen waar duizenden mensen

voorzieningen zoals podia, geluid, licht en daarnaast beveiliging.

In praktische zin zijn er diverse sponsoruitingen met uw logo en/of

werkzaam zijn. Waaronder partners, collega’s of werknemers van u,

De organisatie is in handen van een onbezoldigd bestuur en

(bedrijfs)naam als u zich verbindt aan het Stadsfeest. Variërend van

die wellicht net als u allemaal op enig moment het Stadsfeest

programmateam.

sponsordoeken en de Ledwall tot aandacht in de Stadsfeestkrant en

bezoeken. Wat is er dan mooier om uw naam als sponsor of

op de website (op de achterzijde van deze folder staan de

donateur te verbinden aan het Stadsfeest. Om te laten zien dat u

Wie betaalt het Stadsfeest Doetinchem?

diverse sponsormogeijkheden vermeld). Daarnaast wordt u

betrokken bent bij uw woon- en werkomgeving.

Zo’n 70% van de begroting wordt gedekt door subsidie en sponsor-

uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst.

bijdragen van de gemeente Doetinchem, het ondernemersfonds,

De kern is dat u als sponsor uw naam verbindt aan een evenement

diverse horecabedrijven en enkele grotere sponsoren. Het resterende

dat al jarenlang op positieve wijze bijdraagt aan de leefbaarheid

bedrag wordt bijeen gebracht via donateurs en sponsoren met

van onze Achterhoekse centrumstad en gemeente. Een combinatie

bijdragen van 250 tot 2.000 euro.

van goodwill en maatschappelijke betrokkenheid.

Sponsoropties Stadsfeest 2018
Omschrijving
Naamsvermelding op de website en social media
Logovermelding op de website
Naamsvermelding op sponsortoren
Logo vermelding op sponsortoren
Reclameboodschap op de ledwall
Naamsvermelding op de ledwall
Logo vermelding op de ledwall
Toegang tot ondernemersborrel
Informatie
Heeft u vragen of opmerlingen en/of wilt u zich als sponsor verbinden aan het Stadsfeest Doetinchem? U bent van harte welkom.
Onze sponsormanagers Erik Pubben en Robin van Leeuwen
helpen u graag verder: Erik (06) 52680605 - Robin (06) 41208750.
Stichting Stadsfeest Doetinchem
Simonsplein 15 7001 BM Doetinchem
www.stadsfeestdoetinchem.nl
info@stadsfeestdoetinchem.nl
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Bestuur Stadsfeest Doetinchem
Paul Bijkersma (voorzitter), Albert Ketz (horeca contacten), Erik Lansink
(penningmeester) en Henk Raben (algemene zaken).
Secretariële ondersteuning
Henny Bergsma (centrummanagement).
Programmateam
Niels Teunissen (locatiemanager), Erik Hagelstein (programmering),
Erik Pubben en Robin van Leeuwen (sponsoring), Pim Steverink (beveiliging)
en Günter Giesen (communicatie, coördinatie Mark Tenmant Plantsoen).
In de week van de opbouw en tijdens het Stadsfeest verzorgen diverse
vrijwilligers van onder meer ‘Mooi Koor Man’ al jarenlang hand- en
spandiensten.

