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INLEIDING

Het is altĳd een groot feest: de Visserĳdagen in Harlingen. Dankzĳ u, onze sponsors, kunnen wĳ
de Visserĳdagen organiseren. Zonder steun van bedrĳven, overheden, instellingen en organisaties
zouden wĳ dit feest niet in deze vorm kunnen realiseren. Jaarlĳks doen we een beroep op al deze
partĳen en wĳ hopen dat u ook in 2022 het ons weer mogelĳk wilt maken de 61-ste editie van het
feest te organiseren.
Wĳ prĳzen ons gelukkig met het feit dat de Harlinger Visserĳdagen breed worden gedragen. In
2010 werd het feest gekozen tot beste regio-evenement van Nederland (categorie algemeen).
Jaarlĳks komen er vele tienduizenden bezoekers.
Sponsors hebben vaak verschillende beweegredenen om een bepaald evenement financieel te
steunen. Om hun naamsbekendheid te vergroten, of een hogere omzet te behalen door nieuwe
producten of diensten te presenteren. Het kan natuurlĳk ook dat u als ondernemer een evenement
zoals de Visserĳdagen in Harlingen aangrĳpt om uw sociale betrokkenheid bĳ de lokale
samenleving te onderstrepen, ofwel maatschappelĳk verantwoord te ondernemen. Daarnaast
werken er vaak ook veel van uw medewerk(st)ers in Harlingen. Om te laten zien welke
sponsormogelĳkheden er tĳdens de Visserĳdagen in Harlingen zĳn, hebben wĳ als organiserend
comité deze sponsormap samengesteld.
In deze map vindt u algemene informatie over de Visserĳdagen, over wie wĳ zĳn en over wat het
evenement inhoudt. Dat onderstrepen we met een sfeerverslag door middel van foto’s.
In deze sponsormap hebben we ook de sponsormogelĳkheden op een rĳtje gezet om te laten zien
hoe u in ons wederzĳds belang het beste de Visserĳdagen in Harlingen kunt steunen. Tot slot treft
u de voorstellen aan die passen bĳ de diverse sponsorpakketten. Uiteraard is het ook mogelĳk om
sponsorafspraken op maat te maken.
Daarvoor kunt u geheel vrĳblĳvend een afspraak maken met een van de bestuursleden; voorzitter
Jules Dutrieux (voorzitter@visserĳdagenharlingen.nl).

Visserĳdagen; wie zĳn wĳ?
De Visserĳdagen Harlingen worden georganiseerd door een twaalftal vrĳwilligers uit Harlingen.
Zĳ vormen het bestuur van de Stichting Visserĳdagen Harlingen. Deze groep bestuurders wordt
ondersteund door enkele werkgroepen (ook vrĳwilligers) en op ad hoc basis door tientallen
vrĳwilligers. De Visserĳdagen in Harlingen zouden zonder de inzet van al deze vrĳwilligers, –
met steun van overheid, bedrĳven en organisaties – niet georganiseerd kunnen worden.



VISSERĲDAGEN HARLINGEN

Oorsprong
Visserĳdagen Harlingen sinds 1959
Uit het oogpunt van de Visserĳdagen Harlingen kan 1959 als een bĳzonder jaar worden
aangemerkt. In het verlengde van de viering van het 725-jarig bestaan van Harlingen namen de
vissers het voortouw om een groot feest te organiseren. Er kwam een omzetting in het comité aan
te pas en de eerste editie van de Visserĳdagen was een feit.
De eerste Visserĳdagen waren direct een groot succes. In 2022 wordt alweer de 61-ste editie
gehouden. De Visserĳdagen zĳn uitgegroeid tot een groot volksfeest dat 4 dagen duurt. Jaarlĳks
met veel tradities, maar ook vernieuwend. Vele tienduizenden bezoekers kwamen en komen naar
Harlingen om dit mee te maken.
Heden
Vier dagen lang staat Harlingen bol van de activiteiten, waarvan de meeste (dankzĳ de vele
sponsors) gratis worden aangeboden. Dit willen we graag ook zo houden. Naast veel muziek,
markten, sport, traditionele evenementen (zoals de ringrĳderĳ met Friese sjezen), Friese
dansgroepen, concerten et cetera, zĳn er ook optredens in zorgcentra voor de bewoners die niet
meer mobiel zĳn. De Open Dag rondom de visveiling en activiteiten op de Rommelhaven zĳn
een feest op zich. Jaarlĳks proberen we nieuwe onderdelen aan het programma toe te voegen, De
afgelopen jaren waren dat bĳvoorbeeld Tobbedansen, 't DOKfestival, Vliegerfestival,
Modeshow, de Wielerronde, Sambafestival, Kees en Wurst, en Het Orkerst van de Nederlandse
Douane, Sommige onderdelen zĳn eenmalig, andere zĳn blĳvend aan het programma
toegevoegd.

Visserĳdagen Harlingen 2022
In 2022 organiseren we voor de 61-ste keer de Visserĳdagen. Volgens het beproefde concept met
voor elk wat wils. Een sterk concept, want de 50-ste editie van de Harlinger Visserĳdagen werd
door de Stichting Nationale Evenementenprĳs uitgeroepen tot beste regio-evenement (categorie
algemeen) van Nederland!! ´Professionele organisatie´ en ´voor elk wat wils´ werden in het
juryrapport als zeer positief genoemd. Uit het jaarrapport Tourdata Noord 2011 bleek dat de
Visserĳdagen met ruim 150.000 bezoekers in 2010 tot de drukst bezochte evenementen van
Friesland behoorden. www.etfi.nl/toerdata.

Actuele informatie over de Visserĳdagen vindt u op de site: www.visserĳdagenharlingen.nl. Via
deze site kunt u zich ook aanmelden voor de Visserĳdagen Tweets. WILT U UW PRODUCTEN
ONDER EEN BREED PUBLIEK ONDER DE AANDACHT BRENGEN, DENK DAN OOK
EENS AAN DEELNAME aan de OPEN DAG IN DE VISVEILING AAN DE NIEUWE
VISSERSHAVEN IN HARLINGEN.
Info: Andries Koornstra; e-mail; opendag@visserĳdagenharlingen.nl
Tĳdens de Open Dag vinden er presentaties plaats van bedrĳven, afgewisseld met evenementen
en demonstraties van de diverse defensieonderdelen, KLPD, douane e.d. In het centrum zĳn de
jaar- en nautische markt, Rommelhaven-festiviteiten en de instuif voor de (oud)Harlingers. De
dagen worden afgesloten met een groot vuurwerk aan de Waddenzee.



UITLEG OVER ONZE SPONSORMOGELĲKHEDEN

Wĳ hebben een aantal sponsorpakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen. De tegenprestaties
van onze kant zĳn gekoppeld aan een bedrag. Naast deze pakketten bieden we ook de
mogelĳkheid tot sponsoring in natura. Mocht dit niet zĳn wat u wilt, dan kunnen we bekĳken
welke andere mogelĳkheden er zĳn. Het moet zeker mogelĳk zĳn om samen een goede
winwinsituatie
te bereiken.

Sponsorbedragen

Sponsorpakket Brons-5
< 250euro
-

Vermelding op sponsorlĳst in Visserĳdagenkrant en website

Sponsorpakket Brons-4
250 < 750euro
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 2 personen meevarenmet de Vlootschouw

Sponsorpakket Brons-3
750 < 1000euro
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 2 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en meevarenmet

de Vlootschouw

Sponsorpakket Brons-2
1000< 1500euro
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 2 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane met receptie

voorafgaand aanHet Orkest van de NederlandseDouane en meevaren met de Vlootschouw
- Tevenszo mogelĳk koppeling aanprogrammaonderdeel
- Vlag bĳ Open Dag.



Sponsorpakket Brons
1500< 2500euro
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 4 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en receptie

voorafgaand aanHet Orkest van de NederlandseDouane.Voor de directie meevaren met de
Vlootschouw en afsluitende receptie bĳ het vuurwerk

- Tevenskoppeling aaneen programmaonderdeel, websitevermelding
- Vlag bĳ evenement en Open Dag

Sponsorpakket Zilver
2500< 5000euro
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 4 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en receptie

voorafgaand aanHet Orkest van de NederlandseDouane.Voor de directie meevaren met de
Vlootschouw en afsluitende receptie bĳ het vuurwerk. Voor 4 personen relatiekaarten
voor Het Orkest van de Nederlandse Douane

- Koppeling aaneen programmaonderdeel
- Vlag bĳ evenement en Open Dag

Sponsorpakket Goud
5000< 7500euro = co-sponsor
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 6 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en receptie

voorafgaand aan Het Orkest van de Nederlandse Douane. Voor de directie meevaren met
de Vlootschouw en afsluitende receptie bĳ het vuurwerk. Voor 6 personen relatiekaarten voor
Het Orkestvan de Nederlandse Douane

- Tevenskoppeling aaneen programmaonderdeel
- Vermelding op affiches alsco-sponsor.Vlag bĳ evenement en Open Dag
- Vermelding naam op invitatiekaarten.

Sponsorpakket Platinum
7500 < 10.000= co-sponsor
- Vermelding op de sponsorlĳst in de Visserĳdagenkranten op de website
- Uitnodiging voor 8 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en receptie

voorafgaand aan Het Orkest van de Nederlandse Douane. Voor de directie meevaren met
de Vlootschouw en afsluitende receptie bĳ het vuurwerk. Voor 8 personen relatiekaarten
voor Het Orkestvan de Nederlandse Douane

- Tevenskoppeling aaneen programmaonderdeel
- Vermelding op affiches alsco-sponsor.Vlag bĳ evenement en Open Dag
- Vermelding naam op invitatiekaarten



Hoofdsponsor:> 10.000 euro
- Vermelding op de sponsorlĳst, in de Visserĳdagenkranten op de website
- Tevenskoppeling aaneen programmaonderdeel
- Uitnodiging voor 14 personen voor Het Orkestvan de NederlandseDouane en receptie

voorafgaand aanHet Orkest van de Nederlandse Douane,voorstellen aan andere officiële
gasten.Voor 10 personen relatiekaarten voor Het Orkest van de NederlandseDouane

- Gast(2 personen) aan boord FriesStatenjacht (of vervangend schip) voor het afnemen van
de Vlootschouw

- Afsluitende receptie en ontvangst bĳ het vuurwerk
- Invitatie 10 personen aanboord genodigdenschip tĳdens de Vlootschouw
- Vlagbĳ onderdeel (idem) en bĳ Open Dag
- Vermelding naam op invitatiekaarten
- Naamsvermelding in persartikel
- Verwelkoming bĳ concert.

Bedragen zĳn excl. BTW

SPONSORINGIN NATURA
Bĳ sponsoring in natura wordt de ´natura´ gekapitaliseerd.

Voor meer informatie over de sponsorsmogelĳkheden van de Visserĳdagen kunt u contact opnemen
met het dagelĳks bestuur van Stichting VisserĳdagenHarlingen:

Voorzitter JulesDutrieux, voorzitter@visserĳdagenharlingen.nl

Penningmeester GerardPloeg,penningmeester@visserĳdagenharlingen.nl

SecretarisGerrit van der Eems,secretaris@visserĳdagenharlingen.nl

www.visserĳdagenharlingen.nl


