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ZÖRGT DÈ GE D’R BIJJ ZÈÈT

Doelstellingen en organisatie Stichting Karnaval Ballefruttersgat
Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) heft zich ten doel gesteld om het openbaar carnaval in
Ballefruttersgat (Goirle) te organiseren.
Het openbaar carnaval moet een jaarlijks feest zijn dat voor iedere inwoner van Goirle vij en gratis
toegankelijk is. Deze toegankelijkheid komt onder meer tot uiting doordat iedereen zich kandidaat
kan stellen tot Prins of Jeugdprins van Goirle en dat iedereen zich kandidaat kan stellen als lid van
de Raad van XI, Jeugdraad van XI of Dansgarde.
Om de doelstellingen te bereiken heft Stichting Karnaval Ballefruttersgat een Algemeen Bestuur, dat
waakt en stuurt binnen de organisatie. Binnen dit bestuur hebben de bestuursleden eigen
portefeuilles maar ondersteunen zij elkaar daar waar nodig.
Tevens kent Stichting Karnaval Ballefruttersgat meerdere commissies, die zorg dragen dat wij een
mooi carnavalsfeest neer kunnen zetten in het Ballefruttersgat.

Primaire doelen van SKB zijn het organiseren van:
•
•
•
•
•
•
•

Het zoeken naar een Prins en Jeugdprins voor het Ballefruttersgat
Het samenstellen van een Raad van XI, Jeugdraad van XI & Dansgarde
Het 11-11 Bal waar beide Prinsen en hun officiele gezelschappen worden gepresenteerd.
Het Brabants Kraokfestijn met de verkiezing van Beste Midden-Brabantse carnavalslied.
Het coördineren van het openbaar carnaval samen met de Goirlese carnavalsverenigingen,
vriendenclubs en bouwgroepen.
Het Prinsenbal waar beide Prinsen, vele Prinsen van andere carnavalsverenigingen en
stichtingen ontvangen.
De verkiezing van de Opperballefrutter, de oudste vrijwilligersprijs in de gemeente Goirle, die
toekomt aan hem/haar die zich gedurende lange tijd inzet of heeft ingezet voor de Goirlese
gemeenschap.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het samenstellen en het huis-aan-huis verspreiden van carnavalsglossy “D’n Ballefrutter”
Het organiseren van de carnavalsoptocht.
Het bieden van bouwruimte voor de bouwgroepen in een bouwhal, t.b.v. de optocht.
Momenteel is er geen bouwhal beschikbaar, maar SKB blijft een bouwhal nastreven.
Het aanbieden van een fruitmandje aan zieke en oudere mensen in Goirle (in overleg met
zorginstellingen)
Het organiseren van een carnavalsmiddag voor mensen met een beperking.
Het organiseren van de “Ballefruttersmis” in de kerk van de St. Jan.
Les geven over carnaval op de Goirlese basisscholen.
Coördineren en begeleiden van het jeugdcarnaval.
Coördineren en begeleiden van het carnaval voor volwassenen.

Uiteraard zijn er nog veel meer secundaire taken voor het bestuur weggelegd, maar het voert te ver
om die hier uitputtend op te lijsten.
Stichting Karnaval Ballefruttersgat bestaat naast het eerder genoemde Algemeen Bestuur uit het
zogenaamde Frutterscollege. Dit Frutterscollege zijn alle belangeloze medewerkers van Stichting
Karnaval Ballefruttersgat. Het zijn deze mensen die, aangestuurd en gecoördineerd dor het bestuur,
alle evenementen begeleiden.

Financiering Stichting Karnaval Ballefruttersgat
Stichting Karnaval Ballefruttersgat is een ongesubsidieerde, volledig selfsupporting, non-profit
organisatie. Of in goed Nederlands: Wij verwerven alle financiële middelen zelf om de doelstellingen
te bereiken, en wij zijn niet ingesteld om winsten te genereren. Alle financiële middelen worden
aangewend ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval.
De middelen worden verkregen door:
•
•
•
•
•
•
•

Onze Donneteurs, die een jaarlijkse bijdrage van € 15,- geven.
Onze leden van de Club 5X1, die een jaarlijkse bijdrage van € 51, - geven.
Onze adverteerders in de carnavalsglossy “D’n Ballefrutter”
De opbrengst van de collecte tijdens de verspreiding van de carnavalsglossy
“D’n Ballefrutter”. (Deze wordt gratis huis-aan-huis bezorgd aan alle inwoners van Goirle).
De opbrengsten van de Gôôlse Zomermarkt.
Het verkopen van “merchandise”, zoals pins, sjaals, vlaggen, Ballefruttersbeeldjes.
Onze sponsoren

Stichting Karnaval Ballefruttersgat ontvangt géén bijdragen van de plaatselijke overheid of andere
instanties.

Waarom sponsor van Stichting Karnaval Ballefruttersgat
Stichting Karnaval Ballefruttersgat is zich terdege bewust van het feit dat u als ondernemer
meerdere keren per jaar, en misschien zelfs wel per maand aangesproken wordt door een
organisatie voor sponsoring.
Wij vragen u vriendelijk om toch eens diep na te denken over onze organisatie.
Het carnaval is een feest dat al sinds mensenheugenis bekend is.
Stichting Karnaval Ballefruttersgat organiseert het openbaar carnaval al sinds 1971, maar carnaval in
zijn algemeenheid gaat nog veel verder terug.

Wij hebben enkele feiten uit het boek “Carnaval in Nederland & België” van Drs. Theo Fransen en
Gerrit Gommans (Uitgave: Het Spectrum B.V. 1984) voor u verzamelt.
Carnaval is geen louter katholiek feest en zeker niet in zijn oorsprong. Het had plaats in het leven en
was uit dat van gelovigen niet weg te krijgen. Uiteindelijk is de kerk gezwicht voor dit hardnekkig
volksgebruik en heeft op een bepaald ogenblik carnaval een plaats gegeven in de (kerkelijke)
kalender, namelijk de twee dagen vóór het begin van de Vastentijd op Aswoensdag. Dit tijdstip lag
vrijwel gelijk met het oorspronkelijke moment waarop carnaval werd gevierd, namelijk eind februari
/ begin maart. Carnaval is dus van en voor alle mensen en vindt zijn basis in het oergevoel van de
mens.

Carnaval is zo oud als de mensheid, het komt voor bij alle volkeren over de gehele wereld. Het
markeerde een jaarlijks terugkerend moment in het leven, zoals ook nu nog steeds belangrijke
momenten gevierd en/of herdacht. Bij carnaval ging het oorspronkelijk om de jaarwisseling, wat nog
steeds uitbundig wordt gevierd overal op de wereld, al lopen de data niet altijd gelijk. Het is nog te
herkennen in onze kalender: September, de zevende (sept) maand, oktober, de achtste (octo),
november de negende (nove) en december de tiende (dec). Januari was de elfde en februari was de
12e maand. Bij het begin van de lente, in maart, werd dan de jaarwisseling gevierd. Het was een
Nieuwjaars- en vruchtbaarheidsfeest, want de kalender was toen gekoppeld aan de jaargetijden. Het
nieuwe jaar begon met het nieuwe, ontluikende leven.
De mensen leefden bij de seizoenen, die bepaalden of zij al dan niet te eten hadden in de winter als
de aarde geen vruchten droeg. Vanaf maart begon de zon weer de aarde te verwarmen en kon met
het land gaan bebouwen en gaan zaaien om in de zomer en het najaar te kunnen oogsten, en zo de
winter te kunnen doorkomen en te overleven. De aarde en de zon werden aanbeden en er werden
offers gebracht. In de Egyptische mythologie zijn het Iris en Osiris, die als goden van de aarde en
de zon figureren en worden aanbeden. Mozart voert hen ten tonele in zijn “Zauberflote”, waarin een
aria aan deze goden is gewijd.
Carnaval bleef een feest in februari, ook nadat nieuwjaar was verplaatst naar 1 januari, om dat de
kerk voor het bepalen van Pasen de zonnestand ná 21 maart neemt en dan terugrekent naar
Aswoensdag. Vanaf die wijziging van nieuwjaar varieert carnaval tussen 1 februari en 7 maart.

Geconcludeerd kan worden dat carnaval eeuwenoud is, en dat dit in onze zeer snelle veranderende
moderne tijd niet verloren mag gaan. Ook het openbaar carnaval verandert en moderniseert, daar
valt niet aan te ontkomen. Wij als Stichting Karnaval Ballefruttersgat willen dat ook niet. Wij willen
onze doelstelling gestalte geven en het eeuwenoude carnaval behouden en uitbouwen tot een
bruisend festijn in onze gemeenschap, voor jong en oud. De jaarlijks terugkerende positieve
reacties, na evaluaties met de overheid, de carnavalsverenigingen, vriendenclubs en bouwgroepen
maar ook met onze medewerkers, overtuigen ons van het feit dat wij op de goede weg zijn.
Deze moeilijk begaanbare weg is nog niet verhard, en deze verharding moeten wij zelf realiseren.
Dat doen wij graag, echter dit is kostbaar en daarvoor hebben wij uw steun hard nodig. Wij, en de
Goirlese gemeenschap zijn u daar erg dankbaar voor. Uiteindelijk is het een stukje cultureel erfgoed
dat wij belangeloos in stand willen houden.

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

•
•
•
•
•

Pakket
Pakket
Pakket
Pakket
Pakket

Super Sponsor
A
B
C
D

€ 900,00
€ 700,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00

De Super Sponsor
Ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval in Goirle stelt de Super Sponsor een
financiële bijdrage van € 900,00 ter beschikking aan SKB. De ter beschikking gestelde gelden
worden geïnvesteerd in het alomvattende openbare carnaval in Goirle. Hieronder valt ook het
Jeugdcarnaval.
SKB biedt de Super Sponsor het volgende:
1. Op alle evenementen van SKB wordt uw bedrijf gepresenteerd met het logo op ons
sponsordoek.
2. Tevens zal uw bedrijfsnaam met logo door middel van een presentatie duidelijk zichtbaar zijn
in onze Residentie en indien mogelijk bij onze andere evenementen.
3. U wordt vermeld op website met naam / logo en een eventuele link naar uw eigen website.
4. U krijgt een prominente vermelding in onze carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” op de sponsor
verzamelpagina.
5. U krijgt een advertentie van 1 hele pagina in carnavalglossy “D’n Ballefrutter”
6. U krijgt reclame op de beide bussen van SKB. Grootte en plaats in overleg met SKB.
7. U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de reclameoptocht zonder verdere kosten.
8. Uw naam / logo word geplaatst op de programmaflyers van de carnavaloptocht.
(Digitaal en/of geprint).
9. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de carnavalsoptocht middels ons
sponsordoek.
10. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de LEGO-optocht.
11. Uw bedrijf zal via de social media kanalen van SKB onder de aandacht gebracht worden.
De Super Sponsor biedt SKB:
Een financiële bijdrage van € 900,00 (zegge: Negenhonderd Euro). Het contract wordt
aangegaan voor 1 jaar. De kosten voor het vervaardigen van de reclame-uitingen en dergelijke, zijn
voor kosten van SKB. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
SKB is de Super Sponsor zéér erkentelijk in het in haar gestelde vertrouwen en zij hoopt op een zeer
prettige en carnavaleske samenwerking.
Alduis in tweevoud overeengekomen en getekend te Goirle.
Datum:
Commissie Fondsenwerving SKB

De Super Sponsor

__________________________

__________________________

De Sponsor A
Ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval in Goirle stelt Sponsor A een financiële
bijdrage van € 700,00 ter beschikking aan SKB. De ter beschikking gestelde gelden worden
geïnvesteerd in het alomvattende openbare carnaval in Goirle. Hieronder valt ook het Jeugdcarnaval.
SKB biedt de Sponsor A het volgende:
1. Op alle evenementen van SKB wordt uw bedrijf gepresenteerd met het logo op ons
sponsordoek.
2. Tevens zal uw bedrijfsnaam met logo door middel van een presentatie duidelijk zichtbaar zijn
in onze Residentie en indien mogelijk bij onze andere evenementen.
3. U wordt vermeld op website met naam / logo en een eventuele link naar uw eigen website.
4. U krijgt een prominente vermelding in onze carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” op de sponsor
verzamelpagina.
5. U krijgt een advertentie van 1/2 pagina in carnavalglossy “D’n Ballefrutter”
6. U krijgt reclame op de beide bussen van SKB. Grootte en plaats in overleg met SKB.
7. U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de reclameoptocht zonder verdere kosten.
8. Uw naam / logo word geplaatst op de programmaflyers van de carnavaloptocht.
(Digitaal en/of geprint).
9. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de carnavalsoptocht middels ons
sponsordoek.
10. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de LEGO-optocht.
11. Uw bedrijf zal via de social media kanalen van SKB onder de aandacht gebracht worden.
De Sponsor A biedt SKB:
Een financiële bijdrage van € 700,00 (zegge: Zevenhonderd Euro). Het contract wordt
aangegaan voor 1 jaar. De kosten voor het vervaardigen van de reclame-uitingen en dergelijke, zijn
voor kosten van SKB. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
SKB is de Sponsor A zéér erkentelijk in het in haar gestelde vertrouwen en zij hoopt op een zeer
prettige en carnavaleske samenwerking.
Alduis in tweevoud overeengekomen en getekend te Goirle.
Datum:
Commissie Fondsenwerving SKB

De Sponsor A

__________________________

__________________________

De Sponsor B
Ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval in Goirle stelt de Sponsor B een
financiële bijdrage van € 600,00 ter beschikking aan SKB. De ter beschikking gestelde gelden
worden geïnvesteerd in het alomvattende openbare carnaval in Goirle. Hieronder valt ook het
Jeugdcarnaval.
SKB biedt de Sponsor B het volgende:
1. Op alle evenementen van SKB wordt uw bedrijf gepresenteerd met het logo op ons
sponsordoek.
2. Tevens zal uw bedrijfsnaam met logo door middel van een presentatie duidelijk zichtbaar zijn
in onze Residentie en indien mogelijk bij onze andere evenementen.
3. U wordt vermeld op website met naam / logo en een eventuele link naar uw eigen website.
4. U krijgt een prominente vermelding in onze carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” op de sponsor
verzamelpagina.
5. U krijgt een advertentie van 1/4 pagina in carnavalglossy “D’n Ballefrutter”
6. U krijgt reclame op één bus van SKB. Grootte en plaats in overleg met SKB.
7. U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de reclameoptocht zonder verdere kosten.
8. Uw naam / logo word geplaatst op de programmaflyers van de carnavaloptocht.
(Digitaal en/of geprint).
9. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de carnavalsoptocht middels ons
sponsordoek.
10. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de LEGO-optocht.
11. Uw bedrijf zal via de social media kanalen van SKB onder de aandacht gebracht worden.
De Sponsor B biedt SKB:
Een financiële bijdrage van € 600,00 (zegge: Zeshonderd Euro). Het contract wordt aangegaan
voor 1 jaar. De kosten voor het vervaardigen van de reclame-uitingen en dergelijke, zijn voor kosten
van SKB. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
SKB is de Sponsor B zéér erkentelijk in het in haar gestelde vertrouwen en zij hoopt op een zeer
prettige en carnavaleske samenwerking.
Alduis in tweevoud overeengekomen en getekend te Goirle.
Datum:
Commissie Fondsenwerving SKB

De Super Sponsor

__________________________

__________________________

De Sponsor C
Ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval in Goirle stelt de Super Sponsor een
financiële bijdrage van € 400,00 ter beschikking aan SKB. De ter beschikking gestelde gelden
worden geïnvesteerd in het alomvattende openbare carnaval in Goirle. Hieronder valt ook het
Jeugdcarnaval.
SKB biedt de Sponsor C het volgende:
1. Op alle evenementen van SKB wordt uw bedrijf gepresenteerd met het logo op ons
sponsordoek.
2. Tevens zal uw bedrijfsnaam met logo door middel van een presentatie duidelijk zichtbaar zijn
in onze Residentie en indien mogelijk bij onze andere evenementen.
3. U wordt vermeld op website met naam / logo en een eventuele link naar uw eigen website.
4. U krijgt een prominente vermelding in onze carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” op de sponsor
verzamelpagina.
5. U krijgt een advertentie van 1/8 pagina in carnavalglossy “D’n Ballefrutter”
6. U krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de reclameoptocht zonder verdere kosten.
7. Uw naam / logo word geplaatst op de programmaflyers van de carnavaloptocht.
(Digitaal en/of geprint).
8. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de carnavalsoptocht middels ons
sponsordoek.
9. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de LEGO-optocht.

De Super C biedt SKB:
Een financiële bijdrage van € 400,00 (zegge: Vierhonderd Euro). Het contract wordt aangegaan
voor 1 jaar. De kosten voor het vervaardigen van de reclame-uitingen en dergelijke, zijn voor kosten
van SKB. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
SKB is de Sponsor C zéér erkentelijk in het in haar gestelde vertrouwen en zij hoopt op een zeer
prettige en carnavaleske samenwerking.
Alduis in tweevoud overeengekomen en getekend te Goirle.
Datum:
Commissie Fondsenwerving SKB

De Super Sponsor

__________________________

__________________________

De Sponsor D
Ten behoeve van de organisatie van het openbaar carnaval in Goirle stelt de Super Sponsor een
financiële bijdrage van € 300,00 ter beschikking aan SKB. De ter beschikking gestelde gelden
worden geïnvesteerd in het alomvattende openbare carnaval in Goirle. Hieronder valt ook het
Jeugdcarnaval.
SKB biedt de Sponsor D het volgende:
1. Op alle evenementen van SKB wordt uw bedrijf gepresenteerd met het logo op ons
sponsordoek.
2. Tevens zal uw bedrijfsnaam met logo door middel van een presentatie duidelijk zichtbaar zijn
in onze Residentie en indien mogelijk bij onze andere evenementen.
3. U wordt vermeld op website met naam / logo en een eventuele link naar uw eigen website.
4. U krijgt een prominente vermelding in onze carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” op de sponsor
verzamelpagina.
5. U krijgt een advertentie van 1/12 pagina in carnavalglossy “D’n Ballefrutter”
6. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de carnavalsoptocht middels ons
sponsordoek.
7. Wij tonen uw bedrijfslogo op een prominente plaats tijdens de LEGO-optocht.

De Sponsor D biedt SKB:
Een financiële bijdrage van € 300,00 (zegge: Driehonderd Euro). Het contract wordt aangegaan
voor 1 jaar. De kosten voor het vervaardigen van de reclame-uitingen en dergelijke, zijn voor kosten
van SKB. Betaling geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
SKB is de Sponsor D zéér erkentelijk in het in haar gestelde vertrouwen en zij hoopt op een zeer
prettige en carnavaleske samenwerking.
Alduis in tweevoud overeengekomen en getekend te Goirle.
Datum:
Commissie Fondsenwerving SKB

De Super Sponsor

__________________________

__________________________

BIJLAGEN
Voorbeelden van promoties en publicaties van Stichting Karnaval Ballefruttersgat ten behoeve van
haar sponsors.
SKB koestert haar sponsors en probeert dan ook zo vaak mogelijk reclame-uitingen aan de Goirlese
gemeenschap te tonen. Dit gebeurt op verschillende manieren, die in deze bijlage verder worden
toegelicht.
Bij alle evenementen die door SKB (mede) worden georganiseerd wordt onderstaand sponsordoek
prominent in beeld gebracht.

De evenementen waar u hierbij aan moet denken zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Gôolse Zomermarkt
Brabants Kraokfestijn
11-11 Bal
Nieuwjaarsreceptie
Prinsenbal
Optocht
Residentie Prins van het Ballefruttersgat

Verder wordt er tijdens de optocht, die ook door de Lokale Omroep Goirle in beeld wordt gebracht,
een programmaflyer digitaal en/of geprint met daarop uw naam/logo uitgebracht.
Het sponsordoek hangt tijdens de 5 dagen van het carnavalsfeest in onze residentie en daarbij
worden alle logo’s van onze sponsoren doormiddel van een presentatie doorlopend in beeld
gebracht.

Al onze evenementen worden op verschillende manieren aangekondigd. Door de lokale media, zoals
Goirles Belang en De Uitstraling wordt aan SKB gelegenheid en ruimte gegeven om evenementen en
andere publicaties (zoals bijv. de oproep tot Prins of voor Opperballefrutter) onder de aandacht te
brengen. Onderstaand sponsoroverzicht wordt daarbij zoveel mogelijk geplaatst, al is dit wel
afhankelijk van de beschikbare plaatsingsruimte en regelgeving van de drukkerij. Deze word ook
gebruikt voor het programma van de optocht.

Ieder jaar wordt de Carnavalsglossy “D’n Ballefrutter” (zie voorbeeld hierboven) aan de Goirlese
gemeenschap aangeboden. In deze glossy worden onze sponsors prominent op een verzamelpagina
gepresenteerd en bedankt om het openbaar carnaval in Goirle mogelijk te maken. Daarnaast kan
iedere sponsor ook nog apart adverteren. Afhankelijk van het sponsorcontract is dit aanvullend
adverteren (gedeeltelijk) inbegrepen.
Naast de traditionele media gebruikt SKB ook moderne middelen om zich te profileren. Op haar
website heeft SKB dan ook ruimte beschikbaar voor de sponsors, die met een logo en een eventuele
link naar hun eigen website worden getoond.

Op deze website wordt ook een appèl gedaan om de producten en/of diensten van onze sponsors af
te nemen. Daarnaast worden ook onze Social Media-kanalen ingezet zoals Facebook en Twitter.
Vanaf het 11-11 Bal worden ook al onze sponsors van de pakketten “Super Sponsor”, “Sponsor A”
en “Sponsor B” één voor een voorgesteld op de pagina en zo gedeeld.
Naast alle bovenstaande reclame-uitingen kan SKB u een tamelijk unieke mogelijkheid aanbieden
om uw bedrijfslogo te presenteren. Onze Prins wordt vervoerd in een eigen carnavalsbus, waarop u,
afhankelijk van uw sponsorcontract, uw bedrijfslogo kunt presenteren. Dit biedt u een rijdende
reclame-uiting die niet alleen veelvuldig in Goirle te zien is, maar ook regelmatig daarbuiten,
wanneer de Raad van XI bijvoorbeeld bezoeken brengt aan andere stichtingen (buiten) Goirle).
Dit gebeurd vanaf het begin van het seizoen op 11-11 t/m carnaval zeer regelmatig, bijna ieder
weekend in deze periode kunt u de bus een of meerdere momenten zien rijden.

Sponsorpakketten:
Pakket Super Sponsor
Pakket Sponsor A
Pakket Sponsor B
Pakket Sponsor C
Pakket Sponsor D

€ 900,€ 700,€ 600,€ 400,€ 300,-

Advertentie tarieven carnavalsglossy “D’n Ballefrutter”:
1/12
1/8
1/4
1/2
1

Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

Overige mogelijkheden:
Sticker bus
Club Donneteur
Club 5X1
Sponsoroptocht
Gulle Gever

€ 70,€ 100,€ 150,€ 250,€ 500,€ 225,€ 15,€ 51,€ 75,Vrijblijvend

