
Welkom bij SpetterS!    
    
Tijnje, februari 2016 

 
 
Aan de ondernemers van Tijnje e.o., 
 
Als Stifting Iepenloft De Tynje (SIDT) vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
 
Op 25, 27, 28 mei en op 1 en 3 juni 2016 brengen wij het stuk ‘Spetters!’, als iepen-
loftspul in Tijnje. Het belooft een schitterend spektakel te worden, waarin jongeren 
een grote rol spelen en waarbij verschillende disciplines uit Tijnje samenwerken.  
 
Bouke Oldenhof heeft dit iepenloft geschreven met een knipoog naar de 
baanbrekende film uit 1980 en heeft er een hedendaagse wending aan gegeven. 
 
De regie is in handen van Atsje Lettinga en Rieneke de Haan. 
 
Een openluchtspul als ‘Spetters!’ zal veel betekenen voor het dorp en zal zeker 
bijdragen aan de eenheid binnen het dorp. Ook zal het bijdragen aan een positieve 
uitstraling  van het dorp Tijnje. Wij verwachten tussen de 2000 en 2500 bezoekers! 
 
Voor een openluchtspul van dit formaat is niet alleen veel inzet nodig, maar ook veel 
geld. Natuurlijk zijn er veel  manieren waarop geld binnengehaald kan worden (o.a. 
kaartverkoop, subsidies, catering en crowdfunding). Maar zonder extra geld van 
sponsoren is het onmogelijk om dit spektakel ten uitvoer te brengen.  
 
Daarom vragen wij u om ‘Spetters!’ van uw kant ruimhartig te willen ondersteunen.  
Wij hebben verschillende opties voor sponsoring in dit boekje staan. Het spreekt 
voor zich dat ook uw individuele sponsorbijdrage bespreekbaar is. 
 
Namens de sponsorcommissie komt Bert Doornebal binnenkort bij u langs om uw 
steun te vragen. Meer informatie vindt u op onze goed bezochte website: 
www.iepenloft.frl 
 
Namens SIDT, 
 
R. Gerlofsma 
voorzitster 



Sponsorpakket 1 : “YAMAHA” 
 • naamsvermelding in programma flyer (oplage 3500st) 

 • uw logo op onze website 

 • 2x koffie en 2x kaarten een normale voorstelling 

 • uw vlag, banier of spandoek op markante plaats 

Kosten van dit sponsorpakket: € op aanvraag 
 

Sponsorpakket 2 : “HONDA” 
 • uw bedrijfslogo in programma flyer (oplage 3500st) 

 • uw logo op onze website 

 • uw bedrijfslogo op megascherm in pauze en na afloop 

 • 2x koffie en 2x kaarten voor een normale voorstelling 

 • uw vlag, banier of spandoek op markante plaats 

Kosten van dit sponsorpakket: € op aanvraag 

 

Sponsorpakket 3 : “SUZUKI” 
 • uw bedrijfslogo in programma flyer (oplage 3500st) 

 • uw logo op onze website 

 • uw bedrijfslogo op megascherm in pauze en na afloop 

 • 2x kaarten voor première voorstelling 

 • 2x koffie bij aankomst en 2x koffie tijdens pauze 

 • uw vlag, banier of spandoek op markante plaats 

 • meet & greet met hoofdrolspelers 

Kosten van dit sponsorpakket: € op aanvraag 

 

Sponsorpakket 4 : “KAWASAKI” 
 • dito als pakket Suzuki 

 • wij plaatsen 5 vlaggen en 1 spandoek voor u 
   op markante punten(door u aan te leveren, wij hebben masten) 

Kosten van dit sponsorpakket: € op aanvraag 



Website & PR 
 

Via onze website www.sidt.nl informeren wij bezoekers, belangstellenden en 
spelers.  Ook maken we volop gebruik van social media. 
 

 

www.iepenlo	.frl 

Site bezoekers 



Bestuur & contactgegevens. 
 

Het bestuur van de Stifting Iepenloft de Tynje(SIDT) bestaat uit: 
 
Voorzitter   : Reina Gerlofsma 
Secretaris   : Bert Doornebal 
Penningmeester  : Annie Adema 
 
Lid    : Wilma Altena 
Lid    : Björn Sinnema 
Lid    : Hans van der Linden 
 
Sponsoring   : Bert Doornebal 
 
Contact   : SIDT 
      t.a.v. Secretaritaat 
      Riperwei 44 
      8406 AK  Tijnje 
 
Email    : info@sidt.nl 
Internet   : www.sidt.nl en www.iepenloft.frl 
 
Telefoon   : (0513) 571369 (Bert) 
      (0513) 571226 (Reina) 
      (0649) 404049 (Hans) 
 
Bank    : NL34RABO0102658714 Rabobank 
KVK    : 55171133 Leeuwarden 
BTW    : wij zijn niet BTW plichtig 
 
     
 
 



 

  

Sponsorpakket 1 : “YAMAHA” 
 • naamsvermelding in programma flyer (oplage 3500st) 

 • 2x kaarten voor een normale voorstelling 

 • 2x koffie tijdens pauze 

Sponsorpakket 2 : “HONDA” 
 • uw bedrijfslogo in programma flyer (oplage 3500st) 
 • uw bedrijfslogo op megascherm in pauze en na afloop 

 • 2x kaarten voor een normale voorstelling 

 • 2x koffie tijdens pauze 

Sponsorpakket 3 : “SUZUKI” 
 • uw bedrijfslogo in programma flyer (oplage 3500st) 

 • uw bedrijfslogo op megascherm in pauze en na afloop 
 • 2x kaarten voor de première voorstelling 

 • 2x koffie bij aankomst en koffie tijdens pauze 
 • meet & great hoofdspelers 

Sponsorpakket 4 : “KAWASAKI” 
 • dito als pakket ‘Suzuki’ 
 • wij plaatsen 5 vlaggen en 1 spandoek voor u op markante punten 

   (vlaggen en spandoek door u aan te leveren voor 20 mei 2016, wij hebben masten) 
 

Natuurlijk steun ik dit initiatief en geef mij hierbij op als sponsor! 

Ik kies voor sponsorpakket: 

 [  ] YAMAHA a € xxx   en wil kaartjes voor d.d. _____________ 

 [  ] HONDA a € xxx   en wil kaartjes voor d.d. _____________ 

 [  ] SUZUKI a € xxx-   en wil kaartjes voor d.d. _____________ 

 [  ] KAWASAKI a € xxx  en wil kaartjes voor d.d. _____________ 

 [  ] € ____,-  

 

Naam bedrijf : ___________________________________________ 

Uw naam  : ___________________________________________ 

Adres  : ___________________________________________ 

PC/ Plaats  : ___________________________________________ 

Uw emailadres : ___________________________________________ 
 
Datum  : __________ Handtekening : ____________________ 
 

U ontvangt van ons begin april een nota voor uw administratie. 


