
Sponsorplan SCAO 2009 – DEF       - 1 - 
 



Sponsorplan SCAO 2009 – DEF       - 2 - 

Mogen wij ons aan u voorstellen: 

Wij zijn  
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland! 

 
Voor u ligt het sponsorplan van Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO).  
De SCAO is in 1996 opgericht met als doelstelling; 

“Het promoten van (blaas)muziek in de breedste zin van het woord. Naast het beoefenen 
van (blaas)muziek willen we ook het sociale aspect van de muziek stimuleren; het naar 
elkaar luisteren en met elkaar een prestatie neerzetten, in een gezellige en open sfeer.” 

Dit heeft zich door de jaren heen geuit in een aantal culturele activiteiten: 
 

 Brassband De Spijkerpakkenband – Opsterland e.o. 

 Gouden Spiker Festival 

 Byspikerdei 

 Organiseren van bijzondere concerten  

 Korenfestival 
 
Het is steeds moeilijker om alle activiteiten te kunnen blijven ontplooien en de doelstelling van de 
SCAO na te streven. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers die veel vrije tijd en energie in 
de activiteiten steken. De vrijwilligers spannen zich volledig in om met haar activiteiten 
opbrengsten te genereren. Echter alle betaalde optredens, donateurs, subsidies en contributies 
leveren onvoldoende op om eigen kracht te kunnen draaien. Hierdoor komen helaas een aantal 
activiteiten onder druk te staan. Kortom: zonder financiële middelen kan de doelstelling niet 
gehaald worden.  
 
Daarom vragen wij uw aandacht voor ons sponsorplan. Wij hebben u een aantal sponsorpakketten 
te bieden die ons de ruimte geven om de activiteiten te kunnen blijven ontplooien. Uiteraard krijgt u 
hier iets voor terug: Speciale rechten als sponsor en een prachtige vriendschap met de 
enthousiaste vrijwilligers en muzikanten van onze stichting.  
 
Wij hopen dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. We willen er graag met u voor zorgen,  
dat we voor de muziek uit kunnen blijven lopen!  
 
 

Alvast bedankt voor uw aandacht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponsorplan SCAO 2009 – DEF       - 3 - 

 
Activiteit 1: 
 

Brassband De Spijkerpakkenband – Opsterland e.o. 
 
De Spijkerpakkenband (kortweg SPB) is opgericht in 1989. De SPB is ontstaan uit twee 

brassbands, De Bazuin uit Ureterp en De Sjofaar uit Frieschepalen. De oprichter van de SPB is 

oud-dirigent Sijtze van der Hoek. Hij zag potentie in de jeugd van beide brassbands en stimuleerde 

het samen muziek maken voor deze tieners door een samenspeelgroep op te richten. Toen bleek 

dat de SPB klaar was voor het echte werk werd de jeugd opgegeven voor een wedstrijd. 

Naderhand sprak een journalist in de krant over de “spijkerpakken jongelui” en werd de naam 

 “De Spijkerpakkenband” een feit. Na jaren op ad hoc basis te hebben gewerkt is de brassband 

zelfstandig geworden in 1996.  

 

Inmiddels is de SPB uitgegroeid van een samenspeelgroep tot jong volwassen band die uitkomt in 

de eerste divisie, de op één na hoogste divisie waarin je kunt uitkomen als brassband. Op de 

Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2008 is zelfs het kampioenschap behaald onder 

leiding van de huidige dirigent Thijs Oud.  

 

Naast het presteren op wedstrijden organiseert de SPB ook bijzondere concerten en 

evenementen. Te denken valt hierbij aan de Kerkdienst “Binnenstebuten en Understeboppe”, 

waarbij met theater en muziek een boodschap werd uitgedragen. Tevens heeft de SPB samen met 

de “Jungle Warriors” uit Groningen en Keunstwurk een project gedaan om de jeugd te interesseren 

voor muziek. Daarnaast verzorgt de SPB regelmatig op uitnodiging kerkdiensten.  

 

Een aantal hoogtepunten uit het twintigjarige bestaan van De Spijkerpakkenband zijn: 

 Deelname aan de World Music Contest te Kerkrade in 1997/2001/2005 en 2009. In 2001 
behaalde de band een 2e plaats en in 2005 is een 3e plaats behaald 

 Jaarlijkse deelname aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. In 2007 werd een 
2e prijs behaald en in 2008 werd de SPB kampioen in de eerste divisie. 

 Het uitbrengen van de cd “Brass in Blue” in 2002  

 Tournee acht dagen door Zwitserland in 2003 

 Deelname aan een festival in Praag (2006) 

 Uitwisselingsproject met brassband Panta Rhei uit Gent (2007)  

 Deelname aan de Franse Open Brassband Kampioenschappen in Amboise (2008) 

 Televisie opnamen in mei 2009 voor het programma “Ryk fan de muzyk” voor Omrop 
Fryslân.  

 Het spelen op de stadsfeesten in Homberg (DL) in augustus 2009 met bigband TOF Super 
band. 

 Uitbrengen van de jubileum cd tere vna het 20 jarig bestaan “The Essence of Time” (2009) 

 In 2010 is de SPB uitgenodigd om mee te doen aan het fameuze “Hymn Tune & March” 
wedstrijd in Brighouse in Engeland. De band zal hier (ook op uitnodiging) het galaconcert 
verzorgen van dit festival. 

 

De SPB heeft een bijzondere vriendschap opgebouwd met cliënten van Talant. Jaarlijks komen er 

zo’n 100 vrienden van Talant het Midwinterconcert bezoeken in Bakkeveen. Ook heeft de SPB 

meerdere malen op locatie bij Talant optredens verzorgd.  

 

Meer informatie over De Spijkerpakkenband kunt u vinden op onze website: 
www.spijkerpakkenband.com. 
 

http://www.spijkerpakkenband.com/
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Activiteit 2: 
 

Gouden Spiker Festival 
 
In het hele land wordt een hoop aandacht geschonken aan blaasmuziek in al haar facetten.  

Alleen worden de festivals, concoursen en wedstrijden meestal georganiseerd voor orkesten die 

musiceren op hoog niveau. De amateur-orkesten of "dorpskorpsen" worden daarbij vaak vergeten. 

Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO) organiseert jaarlijks het Gouden Spiker Festival 

en biedt de amateur-orkesten een mogelijkheid tot een prachtig optreden voor publiek, met als 

beloning de Gouden Spiker Trofee. Het Gouden Spiker Festival wordt georganiseerd voor 

Brassbands en Fanfares die uitkomen in de 5e divisie (2e afdeling), 4e divisie (1e afdeling) en 3e 

divisie (uitmuntendheid).  

Het jaarlijkse Gouden Spiker Festival zal in 2010 voor de 15e keer worden georganiseerd. Het 

Gouden Spiker Festival is, voor zover ons bekend, het enige festival in Nederland waar orkesten 

uit vooral de lagere divisies aan mee kunnen doen. In 2009 is er nog een divisie aan het Gouden 

Spiker Festival toegevoegd, namelijk de Festivaldivisie. Deze festivaldivisie geeft jeugdorkesten, 

andere incomplete orkesten en samenspeelgroepen de mogelijkheid om hun muzikale kunsten ten 

gehore te brengen voor een vakkundige jury en een enthousiast publiek. Maar liefst 16 

orkesten/samenspeelgroepen hadden zich voor de festivaldivisie ingeschreven.  

Dat het festival populair is, blijkt wel uit het aantal deelnemende orkesten. Wederom hebben wij in 

2009 ruim 40 orkesten mogen verwelkomen op ons festival. Ruim 1700 muzikanten hebben ons 

festival bezocht. De populariteit van het festival komt mede tot uitdrukking in het feit dat steeds 

meer orkesten van buiten Friesland zich inschrijven voor het festival.  

Meer informatie over het Gouden Spiker Festival is te vinden op www.goudenspikerfestival.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goudenspikerfestival.nl/
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Activiteit 3: 
 

Byspikerdei  
 

De SCAO heeft sinds 2003 de Byspikerdei in het leven geroepen met de achterliggende gedachte: 
De jeugd heeft de toekomst! Op deze manier willen wij als stichting graag aandacht geven aan de 
ontwikkeling van onze jongste HaFaBra-muzikanten. 

De Byspikerdei is een muziekclinic voor jeugdige muzikanten t/m 14 jaar die een HaFaBra-
instrument bespelen. Tijdens de Byspikerdei wordt onder leiding van dirigent Menno Haantjes een 
aantal muziekstukken ingestudeerd. Ook de leden van brassband De Spijkerpakkenband uit 
Opsterland e.o. helpt de jeugd met het instuderen van de muziekstukken. 

De Byspikerdei staat elk jaar in het teken van een bepaald thema. Thema's van voorgaande jaren 
zijn bijvoorbeeld 'Het wilde Westen', 'De Byspikerdei op reis door Europa' en 'De Byspikerdei on 
World Wide Web'. De muziekstukken worden speciaal uitgezocht of geschreven voor de 
Byspikerdei, zodat die aansluiten bij het thema. 

Aan het eind van de Byspikerdei wordt er een concert gehouden voor alle ouders, broers, zussen, 
opa's, oma's, vrienden en kennissen. Tijdens het slotconcert kan de jeugd laten zien en horen hoe 
ze die dag muzikaal "bijgespijkerd" zijn. 
 
Ieder jaar komen er meer dan 50 kinderen naar de jeugdclinic. Er komen zo’n 300 toeschouwers 
op het galaconcert dat ’s middags door de kinderen verzorgd wordt.  
 

Meer informatie over de Byspikerdei is te vinden op www.goudenspikerfestival.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goudenspikerfestival.nl/
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Activiteit 4: 
 

Organiseren van bijzondere concerten 
 

Naast de reguliere en jaarlijks terugkerende activiteiten houdt de SCAO zich ook bezig met op 

zichzelf staande evenementen, zoals het organiseren van bijzondere concerten.  

In 1999 is de Jostiband te gast geweest in Ureterp. Dit concert werd bezocht door 800 bezoekers. 

Op 30 januari 2010 is de Jostiband opnieuw te gast bij SCAO en we hopen op net zoveel 

bezoekers als in 1999. 

Ook wordt er in Opsterland regelmatig een concert georganiseerd met lokale koren of artiesten 

zoals Piter Wilkens of Gurbe Douwstra. Door deze combinaties te maken maakt het publiek ook 

kennis met nieuwe soorten muziek. (Bijvoorbeeld fans van Piter Wilkens komen nu ook in 

aanraking met een shantykoor of brassbandmuziek.) Op deze manier willen we verschillende 

soorten muziek op de kaart zetten en verschillende doelgroepen aanspreken.  

Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op www.muziekinopsterland.nl.  

 

 

 

 

 

http://www.muziekinopsterland.nl/
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Activiteit 5: 
 

Korenfestival  
 
In 2008 is er voor het eerst door de SCAO een korenfestival georganiseerd. Koren zijn weer terug 
van weg geweest. Dat voor deze doelgroep ook animo is voor festival was te merken op het eerste 
korenfestival. Zes deelnemers kwamen naar het festival in Bakkeveen om hun programma ten 
gehore te brengen. Een deel van de opbrengst van het festival werd geschonken aan een goed 
doel.  
 
De SCAO wil ook in de toekomst een korenfestival gaan organiseren, want de animo onder de 
koren was groot. Ook de koren wil een muzikale prestatie neerzetten in dezelfde open en gezellige 
sfeer als wij zijn gewend bij de brassbands en fanfares. Op dit moment is de SCAO volop bezig 
met de voorbereidingen voor een nieuw korenfestival. 
 
Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op www.muziekinopsterland.nl.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muziekinopsterland.nl/
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Waarom zou u ons sponsoren? 

Spijkerpakkenband 

Zodat De Spijkerpakkenband (SPB) kan blijven presteren op het huidige niveau. Het is 

noodzakelijk om jaarlijks aan de nodige evenementen, zoals de Nederlandse Brassband 

Kampioenschappen en diverse muziekconcoursen in binnen- en buitenland, deel te nemen. 

Daarnaast organiseert de SPB jaarlijks haar Midwinterconcert, waarbij ieder jaar één of meerdere 

solisten worden uitgenodigd. Hiermee wil de SPB zich profileren als een volwaardige eerste 

divisieband. Hiervoor wordt iedere vrijdagavond en (één keer in de maand) op zaterdagmiddag 

gerepeteerd. Daarnaast is het noodzakelijk te blijven investeren in het instrumentarium om de 

kwaliteit hiervan te kunnen blijven waarborgen. Om een indruk te geven, de prijzen variëren van  

€ 2.500,= tot wel € 10.000,= en meer! 

 

Gouden Spiker Festival / Byspikerdei 

De organisatie van het Gouden Spiker Festival (GSF) wil er voor zorgen dat ook in de toekomst de 

orkesten kunnen deelnemen aan een festival waarbij in een open en gezellige sfeer zal worden 

gemusiceerd. Ook willen we ervoor zorgen dat de jaarlijkse Byspikerdei gehouden kan worden. 

Het is belangrijk dat de jongere jeugd wordt gestimuleerd om muziek te maken. Het GSF maakt 

afspraken met de regionale muziekuitgeverijen om nieuwe/recente werken te schrijven dan wel uit 

te geven voor het GSF. Zodoende worden de orkesten niet alleen de mogelijkheid geboden om op 

een prachtig festival muziek te maken, maar ook om dit te doen met nieuwe muziekwerken. 

 

Overige activiteiten 

Natuurlijk wil de Stichting Culturele Activiteiten Opsterland ook de overige activiteiten blijven 

ontplooien en muziek en cultuur op de kaart zetten in Opsterland e.o. 

  

Het wordt steeds lastiger om bovenstaande doelstelling te realiseren. De SCAO spant zich volledig 

in om met haar activiteiten opbrengsten te generen. Echter alle betaalde optredens, donateurs, 

subsidies, contributies leveren onvoldoende op, zodat een aantal activiteiten onder druk komen te 

staan. Dus eigenlijk: zonder financiële middelen kunnen de doelstellingen niet worden gehaald. 

Door gebruik te maken van dit aanbod, wordt uw naamsbekendheid vergroot, want de 

Spijkerpakkenband treedt op in heel Nederland en Buitenland en de deelnemers van het Gouden 

Spiker Festival komen uit heel Nederland.  

 

Wat doet de SPB en SCAO voor u? 

We hebben een aantal sponsorpakketten voor u samengesteld. Hierin is rekening gehouden met 

uw wensen als sponsor. Uiteraard leveren wij u een tegenprestatie. Immers “voor wat, hoort wat”. 

Wij menen met de verschillende pakketten voor voldoende tegenprestaties te zorgen. Afhankelijk 

van het sponsorpakket zijn er nog voldoende mogelijkheden als concert- en/of festivalsponsor, een 

optreden op uw bedrijfsfeest en meer. 

U hebt de keuze uit de volgende 4 pakketten. Uiteraard kunnen een sponsoring op maat maken, 

wanneer u het idee hebt dat u niet uit de voeten kunt met onze pakketten.  
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 De Brûnzen sponsor 
 

Het sponsorbedrag bedraagt € 100 per jaar. 

Wij bieden het volgende: 

 

 2 Toegangskaarten voor het jaarlijkse Midwinterconcert in januari 
(inclusief één consumptie p.p.). 

 Halve pagina (helft A5) advertentieruimte in het programmaboekje van de concerten van  
De Spijkerpakkenband en het programmaboekje van het Gouden Spiker Festival. 

 Link op de websites: 
www.spijkerpakkenband.com / www.muziekinopsterland.nl / www.goudenspikerfestival.nl  

 

 

 De Sulveren sponsor 
 

Het sponsorbedrag bedraagt € 250 per jaar. 

Wij bieden u het pakket van de Brûnzen Sponsor plus het volgende: 

 

 Advertentie op beamer presentatie van concerten en het Gouden Spiker Festival. 

 50% korting op aankoop van de cd “Brass in Blue”, bij een minimale afname van 50 stuks.  
(de cd kan een leuk cadeau zijn voor uw medewerkers in bijv. het kerstpakket) 

 
 

 De Gouden sponsor 
 

Het sponsorbedrag bedraagt € 500 per jaar. 

Wij bieden u het pakket van de Sulveren Sponsor plus het volgende: 

 

 Naamsvermelding op affiches voor concerten en het Gouden Spiker Festival. 

 Bedrijfslogo op de slagwerkkar. 

 Mogelijkheid voor het opluisteren van uw bedrijfsfeest. U ontvangt een korting van 50% op ons 
normale concerttarief. De datum en tijden zullen in overleg met het bestuur worden 
vastgesteld. 

 Concertsponsor (> € 1.000,= per jaar). U wordt vermeld als hoofdsponsor van het concert.  
De naam van uw bedrijf wordt in alle aankondigingen vermeld bij de diverse media en vermeld 
op de affiches en in het programmaboekje. 
Het concert is inclusief 10 toegangskaarten voor het betreffende concert (inclusief twee 
consumpties p.p.). Daarnaast wordt op de achterzijde van het programmaboekje een 
(kleuren)advertentie geplaatst. 

 Festivalsponsor (> € 1.500,= per jaar). U wordt vermeld als hoofdsponsor voor het Gouden 
Spiker Festival. De naam van uw bedrijf wordt in alle aankondigingen vermeld bij de diverse 
media en vermeld op de affiches en in het programmaboekje. Het Gouden Spiker Festival is 
inclusief 10 toegangskaarten voor het festival (inclusief twee consumpties p.p.). Daarnaast 
wordt op de achterzijde van het programmaboekje een (kleuren) advertentie geplaatst.  

 De mogelijkheid voor het opnemen van een bedrijfs-cd. Informeert u naar de verdere 
mogelijkheden bij de sponsorcommissie.  

 

 

http://www.spijkerpakkenband.com/
http://www.muziekinopsterland.nl/
http://www.goudenspikerfestival.nl/
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 De Facilitair sponsor 
 

Het sponsorbedrag is in natura. De sponsoring kan bestaan uit het beschikbaar stellen van 

vervoer, bedrukken en leveren van kleding, het verzorgen van de verzekeringen, het bekostigen 

van PR materiaal zoals programmaboekjes, entreekaarten, affiches, etc. 

 

Tevens is het sponsoren van een nieuw verplicht werk voor het Gouden Spiker Festival mogelijk. 
De naam van de sponsor wordt vermeld in het programmaboekje van het Gouden Spiker Festival 
en in alle publicaties. U ontvangt 10 toegangskaarten voor het betreffende concert (inclusief twee 
consumpties p.p.). Daarnaast wordt een pagina grootte advertentie in het programmaboekje 
geplaatst. Tevens wordt uw advertentie met een link geplaatst op onze website 
www.goudenspikerfestival.nl. 
 

 

Onze tegenprestatie is afhankelijk van de facilitaire sponsoring en staat vermeld bij de 

bovengenoemde pakketten.  

 

 

 

http://www.goudenspikerfestival.nl/
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Contactpersonen 
 

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen. Mocht u vragen hebben, neem dan 

contact met ons op. Uiteraard zijn wij bereid om het sponsorplan in een persoonlijk gesprek toe te 

lichten. 

 

Johannes van Breeden 

Accountant / penningmeester SCAO & Spijkerpakkenband 

jvanbreeden@hetnet.nl 

0519-221428 

06-23475537 

 

Germ Nicolaï  

Voorzitter SCAO 

germthea@home.nl 

0516-541289 

06-51932361 

 

Thies Nicolaï 

Bestuurslid Spijkerpakkenband / Lid sponsorcommissie  

thiesnicolai@home.nl  

06-15124275 

 

Johan Talman 

Lid sponsorcommissie  

johan.talman@gmail.com  

06-10984475 
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