
Wilt u ons initiatief steunen, word dan sponsor doormiddel van het afnemen van de Marshall pakketten 
die hieronder beschreven staan. Steun hiermee vele activiteiten waaronder het 5 meiconcert!

Bij deelname van een Marshall pakket wordt u als sponsor vermeld met verschillende uitingen, uw steun 
is van harte welkom en draagt bij tot een eenmalige, unieke en onvergetelijke gebeurtenis.

We willen eenheid, verbondenheid, samenwerking en gemeenschapszin uitdragen en met z'n allen 

de handen ineenslaan voor 75 jaar vrijheid in de gehele gemeente Raalte!

Stichting Raalte Viert Vrijheid wil winkeliers 

ondersteunen om te komen tot een  

unieke speciale sfeer en ambiance in het 

winkelcentrum van Raalte.
 

K2 Reclame heeft kosteloos een speciaal 

straat/winkel/gevel aankleding pakket 

ontworpen bestaande uit:

Een speciale vlag van Raalte met alle vlaggen 
van de bevrijders (los €15,50 p.stuk)

Een raamdecoratie (wordt aangebracht 
door K2 Reclame)

Roll-up banner met het programma

Een tafeldisplay

Poster

De pakketten worden tegen een gereduceerd tarief 
van maar €99,- (excl. BTW) aangeboden.

Rood (€750,- excl. BTW)

Wit (€500,- excl. BTW) Blauw (€250,- excl. BTW)

2x dinerbon Vrijheid diner 5 Mei concert

10 consumptiebonnen opening 11 april 
(Neuf/Gouveneur)

Boek Raalte in Oorlogstijd

Spandoek met naamsvermelding in het dorp

Beeldscherm naamsvermelding 11 april/ 5 mei

Banner/roll-up naamsvermelding 5 Mei 
concert/ diner

Naamsvermelding website www.raalteviertvrijheid.nl

Advertentie Weekblad voor Salland gezamenlijk 
met alle Rood sponsoren op een 1 Pagina

Vlag Raalte Viert Vrijheid

Naamsvermelding op de website raalteviertvrijheid.nl

Advertentie Weekblad voor Salland gezamenlijk 
met alle Wit sponsoren op een ¼ pagina

Vlag Raalte Viert Vrijheid

Spandoek met naamsvermelding in het dorp

Banner/roll-up vermelding 5 mei concert /diner

Naamsvermelding website raalteviertvrijheid.nl

Advertentie Weekblad voor Salland gezamenlijk 
met alle Wit sponsoren op een ½ pagina

Vlag Raalte Viert Vrijheid
Oranje (€175,- excl. BTW)
Vriend van Raalte Viert Vrijheid

Niets doen is geen optie!



Wilt u ons initiatief steunen door middel van een pakket of vlag dan kunt u deze flyer digitaal en ingevuld sturen naar 

secretariaat@raalteviertvrijheid.nl of neem contact op via: secretariaat@raalteviertvrijheid.nl, bel naar 

+31 572 36 61 27 of breng deze ingevulde flyer naar Burgemeester Kerssemakersstraat 32B, 8101 AN Raalte

Geef u op voor het vrijheidsdiner op 5 mei exclusief voorafgaand aan een 

spectaculair vrijheidsconcert bij de Kruisverheffing.

€ 75 ,- p.p. 3-gangen diner (vlees, vis of vegetarisch).

Een deel van dit bedrag wordt gedoneerd aan Raalte Viert Vrijheid.

Aanvang diner:

18.30 uur

Begin concert:

21.30 uur

Ja, ik doe mee met het Vrijheidsdiner op 5 mei exclusief voorafgaand aan het 

concert bij de Kruisverheffing. (zie verdere informatie hieronder)

Hotel de Zwaan Brasserie Zwakenberg

U kunt kiezen uit: Aantal personen

Naam Postcode

Bedrijfsnaam Plaats

Adres E-mailadres

Ik ben geïnteresseerd in een decoratie pakket:

Ja Nee

Ik ben geïnteresseerd in het Marshall Pakket:

Rood Wit Blauw Oranje

Alleen een bevrijdingsvlag

Volg ons ook op Facebook

Wilt u alleen een donatie doen? Ook dit is mogelijk! U kunt zelf weten hoeveel u doneert en dit 

overmaken naar NL52 RABO 0349 7827 68 t.a.v. Stichting Raalte Viert Vrijheid


