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INTRODUCTIE 

Welkom bij de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Wessem. Wij hebben u dit boekje gegeven, omdat 
we u graag als sponsor van EMM willen begroeten. Als sponsor van EMM bent u voor ons bijzonder. U steunt een hechte 
vereniging waarbij gezelligheid en een passie voor muziek onze leden bindt, en die al sinds 1868 naadloos is verbonden 
met onze hechte gemeenschap. U steunt het samen muziek maken, de sociale ontmoeting van mensen uit het eigen dorp en 
van daarbuiten. EMM is niet weg te denken bij de belangrijke momenten in onze gemeenschap: de viering van Koningsdag, 
Dodenherdenking, Communie, Allerzielen of de intocht van Sinterklaas. Ook werken wij mee aan de activiteiten van onze 
collega-verenigingen uit Wessem zoals de Carnavalsoptocht, toneelvoorstellingen of de taptoe van de schutterij.

Dankzij een sponsor zoals u kan onze vereniging blijven bijdragen aan een bloeiende dorpsgemeenschap en mensen 
blijven verblijden en verbinden door prachtige muziek.

Met dit boekje willen wij u kort en bondig uitleggen op welke manieren u EMM kunt sponsoren. U kunt lezen welke 
mogelijkheden van sponsoring er zijn en wat u als sponsor van ons kunt verwachten. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat u na het lezen van dit boekje uw besluit genomen heeft en wij u mogen verwelkomen als 
nieuwe sponsor van EMM.
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KONINKLI JKE HARMONIE EENDR ACHT MAAKT MACHT WESSEM



Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 1968 werd aan de 
vereniging het predicaat “Koninklijk” toegekend. Nieuwe landstitels 
in de Superieure Afdeling werden gehaald in 1978, eveneens onder 
leiding van Jan Cober en in 1987 en 1991 onder Hardy Mertens. 
Na het zeer succesvolle bondsconcours in 1995 volgde promotie 
naar de Concertafdeling. Gouden kampioenswimpels werden aan 
het vaandel geregen in 2000 (o.l.v. Hardy Mertens), 2010 (o.l.v. 
Jean-Pierre Cnoops) en 2015 (o.l.v. Roger Niese). Na het 150-jarig 
jubileumfeest in 2018 droeg Roger Niese het stokje over aan de 
huidige dirigent Bart Partouns.

De Jeugdharmonie is onze eigen kweekvijver waar kinderen en 
beginnende muzikanten hun eerste muzikale stappen kunnen zetten 
en de grondsteen voor een muzikaal en gezellig verenigingsleven  
gelegd wordt.

EMM WESSEM IN EEN OOGOPSLAG

Als mensen samenwerken kunnen we veel bereiken. Dát is wat de 
vereniging al meer dan 150 jaar verbindt met Wessem en dat is wat 
wij willen uitstralen. En dat doen wij natuurlijk met muziek. Muziek 
verrijkt, verbindt en ontroert. Wij creëren verbinding en raken ons 
publiek met de schoonheid van de muziek.

De Koninklijke Harmonie “Eendracht Maakt Macht” Wessem werd 
opgericht in 1868, in eerste instantie als een zangvereniging, die 
na enkele jaren werd omgevormd tot een harmonieorkest. Na een 
veelbewogen historie behaalde de harmonie in 1959 onder leiding 
van Mathieu Smeets de landstitel in de Ere-Afdeling. Het duurde 
daarna nog tot 1974 voordat EMM onder leiding van de jeugdige 
Jan Cober in Haarlem de kampioenswimpel in de Superieure 
Afdeling veroverde.



WAAROM EMM SPONSOREN? 

Een vereniging kan tegenwoordig niet meer zonder sponsoring door 
het bedrijfsleven. De mogelijkheden om subsidies van de overheid 
te ontvangen worden steeds schaarser. Harmonieën als de onze 
moeten veel energie en tijd steken in het financiële overleven. Zo 
heeft ook EMM in de afgelopen jaren en decennia talloze acties en 
evenementen opgezet om inkomsten voor de clubkas te genereren. 
Ook betalen al onze leden een aanzienlijke leden-contributie. Toch 
zien we dat de financiële druk op onze vereniging blijft toenemen 
en hopen we op hulp van sponsoren als u, die onze vereniging een 
warm hart toedragen.

Investeren in onze vereniging is ook aantrekkelijk voor uzelf: wij zijn 
zichtbaar in onze gemeenschap en bereiken duizenden bezoekers 
per jaar, zowel live als op onze social media. Op onze social media 
kanalen Facebook en Instagram bereiken we zelfs een publiek van 
enkele duizenden personen. EMM heeft dus een bepaald bereik 
waar ook u als sponsor profijt van kunt hebben. 

Op de volgende pagina’s geven we u graag een overzicht van de 
sponsoring-pakketten die wij op dit moment aanbieden. We staan 
daarnaast uiteraard open voor nieuwe ideeën.

BESTEDING VAN SPONSORGELDEN 

Om zeker te weten dat de bijdragen van de sponsors op een juiste 
manier ingezet worden, hanteert EMM de volgende voorwaarden 
voor het gebruik van sponsorgelden:
• Randvoorwaarden scheppen voor de

beoefening van de muziek, zoals
• aanschaf en onderhoud van instrumentarium
• aanschaf bladmuziek
• betalen van dirigenten
• onderhoud uniformen

• Organiseren van concerten en concertreizen,
deelname aan muziekconcoursen

• Zorgdragen voor een accommodatie die
voldoet aan de eisen van de tijd

• Het organiseren van nevenactiviteiten voor
de leden en in het bijzonder de jeugdleden

MOGELIJKHEDEN VOOR HET SPONSOREN 
VAN EMM IN HET KORT  

De verschillende mogelijkheden voor sponsoring zijn: 

• Hoofdsponsor

• Jeugdhoofdsponsor

• Advertentiesponsor website en ‘de Opmaot’

• Concert- of activiteitensponsor

• In natura sponsoring

• Eenmalige gift



HOOFDSPONSOR 

De hoofdsponsor levert de grootste financiële bijdrage van alle 
sponsoren aan onze vereniging en wordt daarmee automatisch 
hoofdsponsor. De sponsoring komt ten goede aan de gehele 
vereniging. 

Aan de hoofdsponsor worden de volgende faciliteiten verleend:  

•  Nummer 1 sponsorplek bij vermelding van uw bedrijfsnaam
en/of logo op de website van EMM;

•  Mogelijkheid tot doorlinken naar uw eigen website;

•  Gratis toegang tot alle concerten (marktconcert met BBQ,
kerst/nieuwjaarsconcert en 2-3 andere concerten per jaar);

•  Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo in
programmaboekjes;

•  Nader overeen te komen faciliteiten.

Voorwaarden en prijzen: 

• De sponsor levert het logo aan in digitale vorm. Bij voorkeur dient
dit bestand aangeleverd te worden in EPS- of JPG formaat;

• De prijs van het hoofdsponsorschap is nader overeen te komen,
toch minstens €500,- voor een periode van minimaal 2 jaar.



JEUGDHOOFDSPONSOR 

De jeugdhoofdsponsor is de hoofdsponsor van de jeugdafdeling 
van de vereniging. Als sponsor draagt u een steentje bij aan de 
ontwikkeling van de jeugd op het gebied van het beleven van het 
muziek maken in het algemeen en specifiek in de harmoniemuziek. 

Aan de jeugdhoofdsponsor worden de volgende faciliteiten verleend: 
• Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op de website van 

de harmonie en op de Facebook pagina van de jeugd.
• Mogelijkheid tot doorlinken naar uw eigen website;
• Vermelding van uw bedrijfsnaam en/of logo op de T-shirts van 

de jeugdharmonie;
• Gratis deelname aan georganiseerde activiteiten, 

zoals de bloemenactie
• Nader overeen te komen faciliteiten.

Voorwaarden en prijzen:
• De T-shirts zullen vervaardigt worden in de 

traditionele clubkleuren (zwart)
• De vorm en inhoud van de opdruk wordt

door de sponsor aangeleverd;
• De sponsor heeft recht op een foto op de website van de 

harmonie en Facebookpagina van de jeugdharmonie
• Gezien de drukkosten van de t-shirts is de minimale 

sponsorperiode voor de jeugdharmonie 3 jaar; het contract 
kan 3 maanden voor einddatum per email opgezegd worden 
of wordt anders stilzwijgend met 1 jaar verlengd;

• De prijs voor het jeugdsponsorschap is nader overeen
te komen, toch minstens €350,- per jaar voor een
periode van minimaal 3 jaar.



ADVERTENTIESPONSOR WEBSITE 
EN DE OPMAOT

EMM heeft een eigen website (www.emmwessem.nl). 
Op deze website bieden wij onze leden, maar ook een ieder die 
geïnteresseerd is in EMM, allerlei informatie over onder andere: 
• De club in het algemeen;
• Nieuws binnen de vereniging;
• Activiteitenkalender en verslagen van de activiteiten;
• Concertprogramma’s

De sponsors zullen door middel van een advertentie op de 
homepage regelmatig voorbij komen. 

Daarnaast geeft EMM 1-2 keer per jaar een gedrukt 
verenigingsblad ‘de Opmaot’ uit. Dit gaat naar alle actieve 
en passieve leden, dirigenten, ere-leden en ere-dirigenten, 
het damescomité en de Vrienden van de Harmonie. Als 
advertentiesponsor wordt u in elke editie van de Opmaot 
met naam en logo vermeld.

Voorwaarden en prijzen:
• De vorm en inhoud van de web-advertentie

wordt door de sponsor aangeleverd.
• De prijs voor een advertentie op de website

gedurende één jaar is €50,-



CONCERT- OF ACTIVITEITENSPONSOR

EMM organiseert jaarlijks 4-5 concerten (waaronder het zomerse 
marktconcert met BBQ in de dorpskern van Wessem en een kerst 
of nieuwjaarsconcert in de kerk en 2-3 andere podiumconcerten in 
Wessem en omstreken). Ook organiseren we ledenactiviteiten zoals 
de jaarlijkse fietstocht en het Caeciliafeest. Het is mogelijk om een 
door EMM georganiseerde activiteit of concert te sponsoren.

De sponsor zal naamsbekendheid verkrijgen door de vermelding 
van de bedrijfsnaam in het programmaboekje van het desbetreffende 
concert of in onze verslagen voor, tijdens en na de betreffende 
activiteit.

• Bij het sponsoren van een concert zal uw bedrijfsnaam/
logo prominent gepromoot worden op de locatie van het
concert (bv.: concertzaal/ markt Wessem/ kerk Wessem/
harmoniezaal);

• Uw bedrijfsnaam/ logo zal worden vermeld in het
programmaboekje en op de website en sociale media kanalen

• Ook zal er in de toespraak naar het publiek aandacht aan
gegeven worden dat deze activiteit mede door u mogelijk is
gemaakt

Voorwaarden en prijzen:
• De prijs voor een concert of activiteit is €500,-
• Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden per activiteit

kunnen we in overleg een sponsoring pakket en -prijs op maat
samenstellen



SPONSORING IN NATURA 

Niet alleen financiële steun, maar ook sponsoring in natura kan 
het verschil maken voor onze vereniging. Voor veel activiteiten 
moet instrumentarium vervoerd worden, voor evenementen in de 
buitenlucht stroomaggregaten gehuurd worden, tenten opgezet 
worden etc. Er worden bloemstukken uitgereikt aan dirigenten, 
solisten, partners, jubilarissen of ere-leden en zo zijn er nog talloze 
andere voorbeelden van benodigdheden.

Bent u dus actief in de horeca, de evenementenbranche of de 
logistieke sector, heeft u een bloemenzaak of een muziekwinkel? 
Misschien zijn er dan goederen/diensten die u de harmonie gratis (te 
huur) of met korting kunt aanbieden voor onze activiteiten. We zijn 
zeer dankbaar voor alle ideeën. 

Afhankelijk van de omvang van de sponsoring in natura bieden wij 
(in overleg) een passende tegenprestatie, zoals deze ook worden 
aangeboden aan sponsoren die ons geldelijk ondersteunen.



EENMALIGE GIFT

Sponsors die onze harmonie een warm hart toe dragen en graag 
een bijdrage willen leveren, maar hiervoor geen meerjarig contract 
af willen sluiten, worden in de gelegenheid gesteld dit te doen door 
middel van een eenmalige gift. 

De bijdrage is mogelijk in twee vormen: 
• Een bijdrage in geld, waarbij EMM dit zal gebruiken bij de

realisatie van de gewenste bestemming van de sponsor;
• De sponsor betaalt het investeringsbedrag van wat EMM

wenst aan te schaffen

De sponsor zal naamsbekendheid verkrijgen door de vermelding 
van de bedrijfsnaam bij het in gebruik nemen van het desbetreffende 
attribuut of de realisatie van de gewenste bestemming. Daarnaast zal 
de sponsor ook een vermelding krijgen op de website van EMM en in 
de Opmaot

Voorwaarden en prijzen:
De voorwaarden die EMM hanteert voor eenmalige sponsoring zijn: 
• Er is sprake van een eenmalige actie, er is derhalve geen

contractperiode;
• De eenmalige sponsoring zal alleen gebruikt worden voor het doel

dat met de sponsor is afgesproken;
• De prijs wordt in overleg met de sponsor bepaalt. De hoogte wordt

onder andere bepaald door het doel wat de sponsor voor ogen
heeft met de donatie.



TOT SLOT

Wij verwelkomen u graag als nieuwe sponsor van onze vereniging 
met de mogelijkheden van sponsoring die onze vereniging u te 
bieden heeft. 

Heeft u nog andere ideeën of wensen op het gebied van sponsoring, 
laat het ons dan weten. Een eigen invulling is namelijk altijd 
bespreekbaar.

U kunt altijd contact opnemen met het sponsorcomité voor vragen:

Jasper Cremers

06 34 00 84 35

Of op het emailadres prcommissie.emm@gmail.com 

Wij hopen u te mogen begroeten als nieuwe sponsor van onze 
harmonie met de allesomvattende naam Eendracht Maakt Macht en 
gezamenlijk een leuk muziekseizoen tegemoet te gaan. 
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