
  
 

Midden in de samenleving  
Muziekvereniging St Jeanne d’Arc  is al méér dan 100 jaar  een grote initiatiefnemer voor de 
bevordering van muziekcultuur in Noordwijkerhout.   
 

Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc staat midden in de samenleving en neemt deel aan veel 
sociaal maatschappelijke activiteiten in en buiten Noordwijkerhout. Een vereniging met ruim 
170 leden tussen de 7 en 80 jaar. Juist die diversiteit in leeftijden maakt  “De Sjaan” een 
dynamische vereniging die voor veel liefhebbers wat te bieden heeft. We zijn er dan ook trots 
op dat veel muzikanten zich vaak voor jaren willen inzetten en verbinden aan onze vereniging.  
  
St. Jeanne d’Arc biedt een breed scala aan muzikale activiteiten. De vereniging bestaat uit een 
Harmonieorkest/Coverorkest Jeanne, Marchingband, Vrijetijdsorkest, Slagwerkgroep, Charles 
Dickens orkest, Majorettes en een Leerlingenorkest.  
 
Met deze orkesten verzorgt St. Jeanne d’Arc optredens bij vele optochten, aubades, 
concerten, 4 mei viering, optochten en andere luistert zij diverse – sociaal maatschappelijke – 
aangelegenheden op, binnen en buiten Noordwijkerhout, en zelfs in het buitenland. Ook 
worden er (thema)concerten gegeven en organiseert St. Jeanne d’Arc regelmatig “populaire 
concerten/optredens”. Met regelmaat wordt er meegedaan aan concoursen en met recht kan 
gezegd worden dat bij nagenoeg alle activiteiten in Noordwijkerhout “De Sjaan” present is.  
 
Daarnaast heeft St. Jeanne d’Arc al jaren een uitgebreid opleidingsprogramma voor jong en 
oud. Voor alle instrumenten heeft de vereniging professionele docenten in dienst die de 
individuele lessen voor onze leerlingen verzorgen. Voor beginnende muzikanten biedt 
St. Jeanne d’Arc een schooljaar Algemeen Muzikale Vorming aan. Ook deze opleiding wordt 
verzorgd door een professioneel muziekdocent.  
 
Vanwege de muzikale diversiteit van de vereniging is St. Jeanne d’Arc diepgeworteld in 
de Noordwijkerhoutse samenleving. De muziekvereniging kan niet zonder donateurs en 
sponsors om haar activiteiten verder te blijven ontplooien.   
 
 

 



Wat kunnen we u als donateur/sponsor bieden?  

De tegenprestaties die we kunnen bieden hangt af van het doel van de sponsor. Buiten de 
“standaard” tegenprestaties streven we naar een tegenprestatie op maat waarin een  
“win-win” situatie ontstaat. Dit is mede afhankelijk van de intentie om St. Jeanne d’Arc te 
sponsoren. Dat kan zijn van goodwill, een commercieel belang of 
vanuit imagoverbetering (maatschappelijke ondersteuning).  
  
We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat het beste bij u en bij ons past.   

 
 
 

 

  
  
  
  
  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Harmonie/Coverorkest Jeanne Marchingband & Majorettes 

Leerlingenorkest Vrijetijdsorkest 

Charles Dickens orkest 



Uw mogelijke bijdrage(s) 

Er zijn vier mogelijkheden om ons te steunen met bijbehorende tegenprestaties.  
Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om St. Jeanne d’Arc in natura te sponsoren. We komen 
dan graag bij u langs om uw aanbod te bespreken. 
 

Donateur I minimale gift €10,-/jaar 
U ondersteunt onze vereniging en kunt genieten van al onze openbare optredens zoals 
straatoptredens bij de Sinterklaasintocht, Palmpasen, Kermis, Aubade Koningsdag etc.  
Bovendien organiseren we eenmaal per jaar een buitenconcert met alle geledingen in het 
centrum van Noordwijkerhout.  
- Mailing met o.a. data en informatie over de optredens 
- Ontvangst jaarverslag 
 

Vriend van de Sjaan l €50,-/jaar 
Als u vriend van de Sjaan wordt krijgt u naast de voordelen van onze donateurs bovendien: 
- Vermelding op de website met naam  
- Naam in tekst op het sponsorbord in ons verenigingsgebouw “De Parade” 
- Uitnodiging voor concerten en evenementen (1 x per jaar 2 kaarten)  
- Naamsvermelding met foto op Social Media  
 

Club van 100 l €100,-/jaar  
De club van 100 ontvangt de voordelen van de Vrienden van de Sjaan en bovendien: 
- Vermelding op de website met naam of logo  
- Logo op sponsorbord club van 100 in ons verenigingsgebouw “De Parade” 
- Passe-partout voor alle evenementen (2 personen) 
- 1x 4 consumptiemunten tijdens een van onze concerten  
- Berichtgeving in de nieuwsflits voor leden   
  

Partner van St. Jeanne d’Arc l €300,-  
Naast de eerder genoemde voordelen krijgt u: 
- Vermelding op de website met logo en doorlink naar eigen website 
- Logo op het sponsorbord in ons verenigingsgebouw “De Parade” 
- Passe-Partout voor alle evenementen (2 personen) 
- Naamsvermelding met foto op Social Media  
- 8 Consumptiemunten tijdens één van onze concerten 
- Interview in nieuwsflits voor leden 
- logo zichtbaar tijdens onze concerten   
 

 
  



Hoofdsponsor van St. Jeanne d’Arc l €750,-/jaar  
Eén partij krijgt de mogelijkheid om hoofdsponsor van St. Jeanne d’Arc te worden en is dan 
daarmee nadrukkelijk in beeld bij onze vereniging. Naast de hierboven genoemde zaken krijgt 
u: 
- Vermelding als hoofdsponsor op de website met logo en doorlink naar eigen website 
- Logo op het sponsorbord en lichtkrant in ons verenigingsgebouw “De Parade” 
-  Logo zichtbaar tijdens al onze evenementen 
- Sponsor uitnodiging voor concerten en evenementen 
- Naamsvermelding met foto op Social Media en website 
- Interview in nieuwsflits voor leden  
- Naamsvermelding in persbericht   
- Logo vermelding op posters en tickets 
 

Kleding- en/of instrumentensponsor 
De prijs van een kleding- en/of instrumentensponsorpakket is variabel en is opgebouwd uit (een 

bijdrage in) de volgende componenten: 

- De kostprijs van de betreffende goederen 

- De opdrukkosten 

Een kleding- en/of instrumentensponsor wordt in onze persberichten en op Social Media genoemd 

bij aanschaf van de materialen. We graag bij u langs om over uw sponsorbijdrage aan onze 

vereniging te overleggen.  

Evenementensponsor 
De prijs van een evenementensponsorpakket is variabel en is opgebouwd uit (een bijdrage aan) de 

volgende componenten: 

- Huur zaal of terrein 

- Onkosten podium en aankleding 

- Onkosten geluids- en/of lichtinstallatie 

- Transportkosten  

Een evenementensponsor wordt tijdens de uitvoering van het evenement en in onze persberichten 

en op Social Media genoemd. We graag bij u langs om over uw sponsorbijdrage aan onze vereniging 

te overleggen.  

 


