Help je mee?

Dickens Festijn Schiedam 2022
Draag jij het Dickens Festijn ook een warm hart toe? Alleen door samenwerking, jullie inzet en deelname, financiële
ondersteuning of sponsoring in natura kunnen wij als non-profit stichting het Dickens Festijn organiseren.
(onder voorbehoud van de benodigde vergunningen en corona maatregelingen)

Doe mee en help om het Dickens Festijn op zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 nog leuker en gezelliger te maken.
Laten we er met elkaar een mooi festijn van maken en trots zijn op onze historische stad. Ben, ken of weet je iemand die
mee wil doen? Zeg, roep en mail het voort!

Dolle Dwaze Dickens bon voor € 50,Wil je jouw bedrijf in de spotlights zetten tijdens het Dickens Festijn? Je kunt voor je bedrijf, dienst of product naar keus een
leuke actie verzinnen, bijvoorbeeld:
een korting of aanbieding, 2e consumptie gratis, een kortingscode voor je webshop, organiseren van een proefles of een
kennismakingsbijeenkomst of je eigen evenement/stichting promoten.
Wij maken daar een Dolle Dwaze Dickens bon van, die in een boekje komt te staan.
Voor en tijdens het Dickens Festijn verspreiden wij minimaal 6.000 setjes bonnenboekjes onder het publiek waar jouw actie
deel van uitmaakt. Bezoekers kunnen met deze bon (gedurende de periode die je zelf bepaalt - deze kan dus ook nog in
januari geldig zijn) langskomen bij jouw winkel of bedrijf om gebruik te maken van de actie/korting die je zelf hebt
verzonnen. Tekst en logo dienen voor 1 november 2022 aangeleverd te zijn i.v.m. het drukwerk en verspreiding.

Marktkraam en/of Grondplaats voor de Dickens Kerstmarkt
De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op de Lange Kerkstraat in het Centrum van Schiedam van 10.00 uur tot 18.00 uur. Er zal
figuratie in klederdracht lopen en straattoneel plaatsvinden. Tevens komen er oude ambachten demonstraties geven aan
het publiek. Wil jij ook een kraam van 4 meter huren om kerstgerelateerde producten te verkopen? Heb je een
winkel/onderneming in het centrum dan kan je uiteraard ook een kraam huren om het Dickens publiek kennis te laten
maken met jouw aanbod op de kerstmarkt. Inschrijven kan uitsluitend voor 2 dagen. Tip: huur samen met een bekende een
kraam, ieder 2 meter en ieder de helft van de kosten ;-) (Triple C bemiddelt hier niet in).
Prijzen gelden voor 2 dagen: Kraam van 4 meter € 120,- | Grondplaats € 90,- | Stroom € 10,- (uitsluitend voor 2 dagen)
Ook hebben we dit jaar een beperkt aantal plaatsen voor goede doelen en enthousiaste hobbyisten.
Kraam van 2 meter voor € 60,- incl. stroom. (uitsluitend voor 2 dagen)

Sponsoring: Dickens vriend - bedrag naar keuze vanaf € 100,★ Online Marketing: vermelding met logo op onze site & acties op onze social mediakanalen.

Sponsoring in natura of bedrag naar eigen keuze
Je kunt ook sponsoren met een bedrag naar eigen keuze maar ook in natura. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van
oefenruimte, hand- en spandiensten, het beschikbaar stellen of maken van kleding.
Je kunt prijsjes en/of cadeaubonnen van jouw winkel/bedrijf of dienst ter beschikking stellen. Deze kunnen we gebruiken
voor de diverse wedstrijden die we gaan organiseren voor jong en oud maar ook om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Je ontvangt hiervoor, indien gewenst, een vermelding in de partner carrousel op onze website.

-> Je kan van meerdere opties gebruikmaken. (b.v. een marktkraam en een bon).

De deelnemers van het Dickens Festijn zijn te herkennen aan het
Dickens logo dat op de winkel of horeca is opgehangen.

Op onze website kan je digitaal inschrijven - https://stichtingtriplec.nl/dickens-festijn

Inschrijving

Dickens Festijn zaterdag 17 en zondag 18 december 2022

Naam bedrijf

__________________________________________________________________________________

Adres bedrijf

__________________________________________________________________________________

Postcode/Woonplaats

___________________________________________________________________________

Naam contactpersoon ______________________________________________________________________________
E-mail

__________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________________________________________

Website __________________________________________________________________________________________
Ja, ik doe mee (meerdere keuzes mogelijk):
O Dolle Dwaze Dickens bon| O Marktkraam en/of grondplaats
O Dickens vriend vanaf € 100,- | O Natura of bedrag naar eigen keuze
Korte omschrijving van je actie of korting voor de Dolle Dwaze Dickens bon:
__________________________________________________________________________________________________
Website, adres of telefoonnummer dat je vermeld wil hebben op de Dolle Dwaze Dickens bon:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Logo (indien gewenst op kortingsbon) aanleveren voor 1 november via dickensfestijn@stichtingtriplec.nl
Kerstmarkt (inschrijven kan uitsluitend voor 2 dagen - prijzen zijn voor 2 dagen):
O Ik wil een marktkraam van 4 meter voor € 120,O Ik wil stroom bij de kraam voor € 10,- (zelf haspel of verlengsnoer meenemen)
O Goed doel of hobbyist marktkraam van 2 meter voor € 60,- incl. stroom
O Ik wil een grondplaats van € 90,-, de afmetingen van mijn kar/kraam zijn:
lxbxh=_____________________________________________________________________________________________
Ik verkoop op de kerstmarkt___________________________________________________________________________
Omschrijving van sponsoring in natura of bedrag naar eigen keuze:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Schiedam, ___
Handtekening,

/

___

/ 2022

_____________________________________
Je kan een foto of pdf van dit formulier mailen naar dickensfestijn@stichtingtriplec.nl of in de brievenbus doen aan de
Lange Haven 101. Of vul het digitale inschrijfformulier op onze site invullen via https://stichtingtriplec.nl/dickens-festijn.
Onder voorbehoud van de benodigde vergunningen en financiën. Tekst en logo dienen voor 1 november 2022 aangeleverd te zijn en de betaling van het
gewenste pakket geschiedt vooraf. Door mee te doen accepteer je onze algemene voorwaarden (zoals vermeld op de website) en begrijp je dat Stichting
Triple C niet verantwoordelijk of aansprakelijk is als het festijn niet doorgaat.
Gaat het festijn niet door dan zal het betaalde factuurbedrag, met uitzondering van € 5,- aan administratiekosten, worden terugbetaald.
Stichting Triple C ~ Postadres: Lange Haven 101 ~ 3111 CD Schiedam ~ KvK nummer 72597844 ~ Rekeningnummer NL78INGB0008667603

