
Sponsor-
pakketten
Gouda750 

Gouda is jarig in 2022. Dan zijn we 

750 jaar een stad, met tot op de dag van 

vandaag een bewogen geschiedenis. 

Die geschiedenis maakt wie we zijn, 

als mens, als samenleving en als stad.

Het vieren van 750 jaar stadsrechten is 

een unieke gelegenheid om samen te 

komen, feest te vieren en met elkaar te 

bouwen aan het Gouda van de toekomst. 

Draagt u Gouda750 ook een warm 

hart toe? Dan nodig ik u graag uit. 

Doe mee en geef Gouda door. 

Hartelijke groet,

Pieter Verhoeve

Burgemeester van Gouda
Sponsor-
pakketten
Gouda750

Bestuur Fonds Gouda750

Hans de Leeuw (voorzitter)

Margriet de Kruijf (secretaris)

Henk Verwaal (penningmeester)

Geert Bouwmeester (algemeen bestuurslid) 

Onno van Beijnum (algemeen bestuurslid) 

Stichting Fonds Gouda750 heeft een ANBI-status

Bankrekening NL13 RABO 0349 3061 33

Postadres

Huis Gouda750

Jeruzalemstraat 11

2801 JE Gouda

info@gouda750.nl 

www.gouda750.nl  
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Sponsorpakketten Gouda750

*     Vanaf 4 sterren gaan we met u in gesprek voor een pakket op maat. 

Feest Gouda750

De contouren van het programma zijn bekend. 

De stad loopt over van de mooie plannen. Het belooft een 

schitterend feest met blijvende herinneringen te worden, 

waarbij uw hulp noodzakelijk is. De gemeente heeft 

al een mooi begin gemaakt door een storting in het 

Fonds Gouda750, maar er is meer nodig!

We willen daarom zoveel mogelijk organisaties, bedrijfs-

leven en inwoners betrekken bij het organiseren van 

de vele programmaonderdelen, zowel qua inzet als 

fi nanciering (in geld of natura). In het overzicht hiernaast 

is per pakket te lezen op welke voordelen u als sponsor 

mag rekenen. Uiteraard komt uw bijdrage in zijn geheel 

ten goede aan de viering van Gouda750. 

Graag gaan we met u in gesprek om van Gouda750 

een groot succes te maken. Een succes waar we als 

gemeenschap nog jaren de vruchten van kunnen plukken. 

Het motto is niet voor niets Geef Gouda Door!

€ 750 

Gouda750 promotieset  +
uw logo op www.gouda750.nl 

€ 7.500

Voorgaande pakketten +  
VIP plekken evenementen 
(in overleg en naar 
beschikbaarheid) 

€ 37.500 *

Voorgaande pakketten +  
 een onbewerkt Gouds 
Icoon, inclusief team 
workshop

€ 2.750 

Voorgaand pakket +  
een Gouds icoon miniatuur 

€ 17.500 *

Voorgaande pakketten +  
een naamsvermelding (in 
overleg / naar mogelijkheden) + 
entreebewijzen voor 
evenementen

€ 75.000* 

Voorgaande pakketten +  
 Als hoofdsponsor krijgt u 
een bewerkt icoon, volop 
naamsvermelding en u 
fi gureert in de nieuwe
‘Nachtwacht van Gouda’

28 - 31 juli 

Gouda Waterstad, 
landelijke sail 
historische 
bedrijfsvaartuigen
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