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Wie zijn we ?

Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar is onze naam. Onze muziekvereniging
bestaat sinds 1900. We zorgen voor de muzikale noot in onze gemeente. En dat doen
we met een eigentijdse toets. Onze dirigent is Luc Verdonck. Hij zorgt dat de
wekelijkse repetities en de concerten muzikaal in goede banen worden geleid.
Onze repetities vinden elke dinsdag plaats van 20 tot 22u in het buurthuis van
Vorselaar aan de Oostakker. Iedereen is welkom om mee te komen spelen, of om te
komen luisteren (supporteren).
Ons concert vindt jaarlijks tijdens het derde weekend van maart plaats. Daarnaast
geven we verbroederingsconcerten bij bevriende muziekverenigingen, en werken we
samen met gemeente, de muziekscholen van Herentals en Herenthout, en andere
Vorselaarse verenigingen om evenementen muzikaal te ondersteunen, of met een
concert op te luisteren.
Wij hebben leden, dat zijn onze muzikanten, en steunende leden, dat zijn mensen die
onze harmonie een warm hart toedragen. Daarnaast hebben wij ook sponsors nodig,
die ervoor zorgen dat wij met instrumenten en muziekpartituren onze werking
draaiende kunnen houden. Wij organiseren verschillende sociale activiteiten voor
leden, steunende leden, sponsors en vrijwilligers, bv tijdens onze Harmoniefeesten in
het najaar.

Onze jeugdharmonie

Jongeren zijn de toekomst van een verenging. Ze verzekeren de opvolging. We hebben
ze heel hard nodig en we hebben hen heel graag mee in ons orkest. Ze houden ons
muzikaal alert om jong en onstuimig muziek te blijven maken.
Daarom werken we nauw samen met de muziekscholen uit de omgeving en bieden we
waar mogelijk ondersteuning en samenwerking. Sinds 2014 is die samenwerking
uitgebreid tot een Samenspel dat wij organiseren, voor beginnende muzikanten en
voor leerlingen die verbonden zijn aan de muziekschool. Dankzij onze dirigent zijn deze
lessen educatief verantwoord en muzikaal lerend onderbouwd. Dankzij onze
werkgroep Jeugd worden deze lessen met sociale activiteiten afgewisseld, zodat we
onze jeugdmuzikanten meer aanbieden dan een wekelijkse repetitie.
Het bestuur en de werkgroep zorgen jaarlijks voor leuke optredens voor ons
jeugdorkest. Zo speelde onze jeugdharmonie al een kerstconcert in de kerk van
Vorselaar, het openingsconcert van de Week van de Amateurkunsten in Grobbendonk
en namen ze deel aan concerten van de muziekschool. We gaan ook dit jaar voor hen
een leuk optreden op touw zetten.

Onze activiteiten
Als vereniging organiseren we zowel muzikale als niet-muzikale activiteiten.
Een kleine greep uit ons programma:
Jaarconcert
Derde weekend van maart
Na Fir Bolg
Al meer den 25 jaar openen we dit festival op zondag.
Harmoniefeesten
Het eerste weekend van september zijn we naar goede gewoonte te vinden in
evenementenzaal “de Dreef”. We hebben dan tal van leuke activiteiten op het
programma staan voor jong en oud.






Muzikale Quiz
Familie-Foto-Fietstocht
Muziekbeurs
Verwenbrunch
Verbroederingsconcerten

Sinds 2019 organiseren we ook Jungle Jump. We toveren de zaal “de Dreef” en
omgeving om tot een waar springparadijs.
Biercafé
Het buurthuis wordt voor iedereen een tof muzikaal café, waar je bekende en minder
gekende lekkere bieren kan komen proeven. Dit wordt overgoten met muziek van de
heerlijke Pale Boys, waarvan de meeste muzikanten ook bij onze harmonie zijn
aangesloten.
Samenwerking met gemeente en andere verenigingen
We willen ons binnen de gemeente sociaal engageren om het dorpsleven muzikaal te
ondersteunen.

Waarom uw hulp nodig ?
Wij vinden het fijn dat Vorselaar onze vereniging een warm hart toedraagt. Ieder jaar
organiseren wij diverse concerten, we maken muziek bij meerdere lokale
evenementen en we zijn heel nauw betrokken bij het muziekonderwijs op de
muziekacademie van Herentals en Vorselaar.
We organiseren veel, maar dat kost ook veel aan muziekpartituren, instrumenten,
dagelijkse werking, enz. Met de inkomsten van optredens, subsidie(s) en contributies
van de leden kunnen we niet doen, wat we nu doen. Het belang en de noodzaak van
sponsors is daarom voor onze vereniging een noodzaak. Om die reden presenteren wij
een sponsorplan waarmee we u graag bij onze activiteiten betrekken.
Belangrijke boodschap in ons sponsorplan: ‘voor wat, hoort wat’. Wij vragen iets van u,
maar u krijgt daar zeker iets voor terug.
Wij zijn ervan overtuigd dat u met een sponsorpakket van harmonieorkest Koninklijke
Harmonie Verbroedering Vorselaar uw bedrijf op een positieve manier onder de
aandacht brengt.
Sponsoring van onze muziekvereniging betekent een positieve maatschappelijke en
culturele ondersteuning voor Vorselaar en omgeving. Daardoor is het geen extra
kostenpost in uw bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat sponsoring voor u extra
inkomsten oplevert en het bovendien bijdraagt aan een positief imago van uw bedrijf.
Wij bieden u volgende pakketten aan:






Gold partner
Silver partner
Bronze partner
Project partner
Partner

Silver Partner

Gold Partner
(Hoofdsponsor)
Wat bieden wij u aan:
Jaarconcert maart:
-

Projectie logo via PowerPointpresentatie op 1 of meerdere grote
schermen
Logo op affiche (oplage 60 st – verspreiding in en om Vorselaar)
Logo op flyer verdeeld in alle bussen in Vorselaar (4.000 st)
Logo op onze website gedurende 1 jaar
1 blz in programmaboekje (A5 formaat) (oplage 600 stuks)
Eigen spandoek in de zaal
4 inkomkaarten

Harmoniefeesten augustus:
-

Projectie via PowerPointpresentatie
Logo op affiche (oplage 60 st – verspreiding in en om Vorselaar)
Logo op onze website gedurende 1 jaar
Eigen spandoek in de zaal
Vermelding op flyer (oplage 4.000 stuks)
4 gratis deelname Brunch
De prijs voor dit pakket bedraagt 500 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)

Wat bieden wij u aan:

Jaarconcert maart:
-

Projectie logo via PowerPointpresentatie op 1 of meerdere grote
schermen
Logo op onze website gedurende 1 jaar
1/2 blz in programmaboekje (A5 formaat) (oplage 600 stuks)
4 inkomkaarten

Harmoniefeesten augustus:
-

Projectie via PowerPointpresentatie
Logo op onze website gedurende 1 jaar
Vermelding op flyer (oplage 4.000 stuks)

De prijs voor dit pakket bedraagt 150 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken

Bronze Partner

Wat bieden wij u aan:

Project Partner

Als Projectsponsor sponsort u een project.

Keuze uit:
1/ Jaarconcert maart:
-

Projectie logo via PowerPointpresentatie op 1 of meerdere grote
schermen
Vermelding bij een muziekstuk in programmaboekje (A5 formaat)
(oplage 600 stuks)
2 inkomkaarten

Dit kan gaan van aankoop van een instrument, naar T-shirts, tot …


Interesse in exclusieve reclame op instrument of T-shirt gedurende
meerdere jaren ? Wij helpen u graag verder.



Wil u onze nieuwste ideeën kennen, spreek ons aan en wij werken
iets uit.



Wenst u te sponsoren op ons Biercafé in juni
- Logo op onze website gedurende 1 jaar
- Vermelding op flyer (oplage 4.000 stuks)
- Eigen spandoek tijdens biercafé

De prijs voor dit pakket bedraagt 50 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)
Ofwel:
2/ Harmoniefeesten augustus:
-

Projectie via PowerPointpresentatie
Vermelding op flyer (oplage 4.000 stuks)
De prijs voor dit pakket bedraagt 50 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)

De prijs voor dit pakket bedraagt 250 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)

Contactgegevens:

Partner
Voorzitter:

Jef Moorkens
moorkens@gmial.com
0497/37.35.13

Jaarconcert maart:
-

Projectie via PowerPointpresentatie op 3 schermen

Secretariaat:

Kristina Verhavert
kristina.verhavert@gmail.com

De prijs voor dit pakket bedraagt 25 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)

0478/45.33.46

Penningmeester:
Harmoniefeesten augustus:
-

Projectie via PowerPointpresentatie gedurende 3 dagen

Miep Sneyers
miep.sneyers@gmail.com
0477/82.10.15

De prijs voor dit pakket bedraagt 25 euro
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken)

-

Uw Logo/Naamsvermelding op de artikelen in natura die u ons
aanbiedt
De prijs voor dit pakket bedraagt de gift van uw prijs in natura
(indien u wenst kunnen wij hiervoor een factuur opmaken vanaf
een waarde van 25 EUR)
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