Informatie ZeelandJazz
In 2016 vond de 1e editie van het nieuwe jazzfestival van Zeeland plaats!
Dit jaar maken we ons op voor het 2e Festival ZeelandJazz, Terneuzen-Middelburg:
van 9 tot en met 18 juni 2017.
ZeelandJazz: 10 dagen jazz in zijn vele verschijningsvormen, in de binnensteden van
Terneuzen en Middelburg, op allerlei bijzondere podia, in cafés, op pleinen, en op
scholen.
ZeelandJazz combineert, verdiept, verbreedt en verbindt.
In Terneuzen is in het weekend van 9 tot en met 11 juni een van de oudste jazzpodia
van Nederland, het 60 jaar oude Porgy en Bess, de gastheer van een prachtig
programma met o.a. Shirma Rouse en een ode aan de vorig jaar overleden jazzgigant
Jean “Toots” Thielemans.
In het 2e weekend van 15 tot en met 18 juni bieden de monumentale Kloveniersdoelen
(inclusief de tuin) onderdak aan een keur van jazzartiesten en groepen met uitstapjes
naar andere muzieksoorten. Zo maakt o.a. de veel gelauwerde harpist Remy van
Kesteren met zijn band zijn opwachting. En voor de bezoekers die nog zin hebben om
door te gaan, organiseren we op zowel vrijdag- als zaterdagavond de ZeelandJazz
Clubnight in de Spot, de poptempel van Middelburg.
Maar dit is slechts een tipje van de sluier. In beide festivalsteden is er een uitgebreid
Jazz in the City programma met gratis optredens, op de scholen vinden educatieve
workshops plaats,
In samenwerking met Cinema Middelburg is een boeiend programma van (jazz)films,
workshops, lezingen en talkshows bij te wonen.
En er komt een heuse Zeeuwse jazzquiz. Wie wordt de beste jazzkenner van Zeeland?
Stichting ZeelandJazz
Het festival ZeelandJazz wordt georganiseerd door de gelijknamige stichting maar zonder
de hulp en steun van een groot aantal organisaties en overheden kan een dergelijk
festival niet georganiseerd worden.
We prijzen ons gelukkig met de steun van het provinciaal bestuur van Zeeland, de
gemeentebesturen van Middelburg en Terneuzen en enkele fondsen.
We kunnen gebruik maken van de expertise, ervaring en netwerken van onze
samenwerkingspartners zoals Cultuurpodium Porgy en Bess, Jazzclub Zeeuwsch
Vlaanderen, Jazz Activiteiten Stichting Zeeland, Zeeuwse Muziekschool, Stichting
Toonbeeld, Stichting Cinema Middelburg, De Spot Middelburg, De Drukkerij Middelburg,
De Kloveniersdoelen Middelburg.
En natuurlijk ook op een groot aantal vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen festival, dat
moet duidelijk zijn!
Sponsoring en donaties
Vorig jaar werd ons festival door een groot aantal Zeeuwse bedrijven mede mogelijk
gemaakt. Wij hopen dat jullie dat dit jaar ook weer willen doen.
De Stichting ZeelandJazz heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de
Culturele ANBI-status gekregen en is daardoor ook interessant om aan te doneren.
In het kader van de zogenaamde Geefwet kunnen schenkingen en donaties door
bedrijven en particulieren, verhoogd met een extra percentage van het belastbare
inkomen, worden afgetrokken.
In deze brochure staat tevens een aantal mogelijke vormen van sponsoring en de
tegenprestaties. Ter verkrijging van een fiscaal voordeel is een combinatie met een
donatie eveneens mogelijk.

2
Belangstellende bedrijven voor donatie en/of sponsoring kunnen zich opgeven via
bijgaand aanmeldformulier of bij onze bestuursleden, penningmeester Adri van den
Berge (adrivandenberge@zeelandjazz.nl) of secretaris Eric Sturkenboom
(ericsturkenboom@zeelandjazz.nl).
Maart 2017
Jack van Aspert, voorzittter
Hans Zuiderbaan, vice voorzitter

Organisatie Stichting Zeeland Jazz:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Programmering concerten:
Programmering films:
Jazz in the City Terneuzen:
Jazz in the City Middelburg:
Communicatie/publiciteit:
Sponsoring
Kaartverkoop:
Horeca/catering
Website:

Jack van Aspert
Hans Zuiderbaan
Eric Sturkenboom
Adri van den Berge
Bart Gabriëlse, Marc Maquelin en Hans Zuiderbaan
Simon Blaas (Cinema Middelburg)
Pim Broekhuysen en Adri van Meurs
Stichting JASZ
Lindy Huibregtse
Adri van den Berge, Eric Sturkenboom
Porgy en Bess en De Drukkerij
De Kloveniersdoelen
Rik Hartmann (De Drukkerij)
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Sponsoring
ZeelandJazz is dus een uitgelezen kans voor uw bedrijf om zich te profileren als
partner van een nieuw en uniek Zeeuws initiatief.
Uw bedrijf komt duidelijk, en op een professionele manier in beeld bij ca. 20.000
bezoekers en in de vele promotionele en publicitaire uitingen. Het is ook een gelegenheid
om uw relaties te laten genieten van een top Zeeuws evenement met een tot de
verbeelding sprekend programma.
Door ZeelandJazz financieel te steunen, maakt u een groots evenement voor Zeeland
mede mogelijk. Wat is uw voordeel?
1. U komt lange tijd online, maar ook offline in beeld bij een groot publiek
2. U profileert zich als bedrijf dat hart heeft voor muziek en Zeeland
3. U ontvangt een uitnodiging voor verschillende netwerkmomenten, zoals:
- de opwarmavond op 19 mei in Porgy en Bess met een concert van VEIN,
een Zwitsers jazz trio samen met de Amerikaanse saxofonist Greg Osby
- de officiële opening en het openingsconcert in Porgy en Bess op 9 juni 2017
- de vrijdagmiddagborrel, evt. in combinatie met het bedrijvenarrangement
in Kloveniersdoelen op 16 juni 2017
We kennen de volgende sponsorvormen:
Hoofdsponsor
De hoofdsponosr krijgt professionele input voor eigen communicatiemiddelen, draait mee
in alle publiciteit, wordt genoemd waar mogelijk. Bij meerjarige verbinding kan gekozen
worden voor de productie van duurzame middelen zoals vlaggen en banners, voorzien
van logo. Er worden afspraken op maat gemaakt.
Zilte Sponsor Zeeland Jazz Festival – €5.000
Als Zilte Sponsor ontvangt u uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 12
U komt met logo in beeld op alle publiciteitsmiddelen en er zijn verschillende op maat
gemaakte mogelijkheden om op het festivalterrein zichtbaar te zijn of het bedrijf te
presenteren.
Zoete Sponsor Zeeland Jazz Festival – €2.500
Als Zoete Sponsor ontvangt u uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 8
U komt met logo in beeld in het programmaboekje en op website.
Zoute sponsor Zeeland Jazz Festival – €1.000
Als Zoute Sponsor ontvangt u uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 6
U komt met logo in beeld in het programmaboekje en op website.
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Lokale sponsorpakketten
Wilt u graag vooral de sfeer in uw eigen woonplaats versterken met muziek op straat
en in de cafés? Dat kan via de twee Jazz in the City pakketten.
Beide pakketten zijn op dezelfde manier opgebouwd d.w.z.
Jazz in the City Terneuzen of Middelburg Goud: €1000
U ontvangt uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 6
U komt met logo in beeld in het programmaboekje en op de website
Jazz in the CityTerneuzen of Middelburg Zilver: €500
U ontvangt uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 4
U komt met logo in beeld in het programmaboekje en op de website
Jazz in the City Terneuzen of Middelburg Brons: €250
U ontvangt uitnodigingen voor verschillende netwerkmomenten.
Vrijkaarten voor de officiële opening en de openingsavond in Porgy en Bess: 2
U komt met logo in beeld in het programmaboekje en op de website
Vrienden van ZeelandJazz: € 100
Vermelding in programmaboekje en op website.
Programmaboekje persoonlijk thuisgestuurd.
Vrijkaart openingsconcert: 1

Bijlage: Aanmeldformulier sponsoring Zeeland Jazz Festival 2017
Bedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Sponsorpakketten (prijzen ex. btw)
Kruis a.u.b. uw keuze aan
 Zilte sponsor Zeeland Jazz Festival (€ 5.000)
 Zoete sponsor Zeeland Jazz Festival (€ 2.500)
 Zoute sponsor Zeeland Jazz Festival (€ 1.000)
 Jazz in the City Terneuzen/Middelburg Goud (€ 1.000)
 Jazz in the City Terneuzen/Middelburg Zilver (€ 500)
 Jazz in the City Terneuzen/Middelburg Brons (€ 250)
 Vrienden van Zeeland Jazz Festival (€ 100)
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Donaties
Belastingvoordeel donatie aan Culturele ANBI stichting
PARTICULIEREN (INKOMSTENBELASTING)
Periodieke giften:
Schenkingsakte voor minimaal 5 jaar voor een gelijkblijvend bedrag (minimaal 1x per
jaar betalen);
Geen drempel en geen maximum;
Verhoging 25% met een maximum van € 1.250,—.
Gewone giften:
Verhoging 25% met een maximum van € 1.250,—;
Drempel 1% van het verzamel-/drempelinkomen met een minimum van € 60,—;
Maximale aftrek 10% van het verzamel-/drempelinkomen vermeerderd met de
verhoging.

BEDRIJVEN (VENNOOTSCHAPSBELASTING)
Giften:
Maximale aftrek 50% van de winst met een maximum van € 100.000,—;
Verhoging 50% met een maximum van € 2.500,—.
N.B. ! Voor een gift/donatie mag geen tegenprestatie worden bedongen.
Ter verificatie zie de volgende links:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bij
zondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastin
gvoordelen_heeft_een_anbi
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bij
zondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/
culturele_anbi
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/wi
nst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften
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Bijlage: Aanmeldformulier donatie
Bedrijfsnaam (optioneel)
Indien van toepassing
De heer

Mevrouw

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer
E-mail *
Donateur *
Ik wil eenmalig een bedrag geven
Ik wil jaarlijks een bedrag geven (zie link belastingdienst)
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib080
2z2fol.pdf
Het bedrag van uw donatie *
Vul hier de hoogte van uw donatie in (eenmalig of jaarlijks)
Ik maak mijn donatie direct over op uw bankrekening NL19 RABO 0308 0171 02

