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Tijdens het hele gebeuren is de inkom gratis. 
Daardoor geven we iedereen de mogelijkheid om dit 
evenement mee te maken. 

Contact

’t Zingt en ’t Swingt vzw – Wampenberg 35 B1 – 2370 ARENDONK – BTW: BE0478 849 408
Bank: BE75 6465 1877 9151, Bic BNAGBEBB

Brent Leyten 
Voorzitter
T: +32 (0)474 24 23 14
info@arendonkzingt.be

Bart Van Gorp 
Verantwoordelijke sponsoring
T: +32 (0)486 06 25 26
sponsoring@arendonkzingt.be
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WERKGROEP WEEKEND

80-tal 750
leden vrijwilligers

In 2002 was de eerste editie van Arendonk 
Zingt en Swingt een feit.

Organisatie

Arendonk Zingt en Swingt is een evenement van ’t Zingt en ’t Swingt vzw.
De concrete organisatie gebeurt door een werkgroep, bestaande uit een 80-tal enthousiaste leden, leiding, 
oud-leiding, ouders en sympathisanten van Chiro Arendonk Centrum. Tijdens het festival zelf kunnen we 
rekenen op de helpende handen van meer dan 750 vrijwilligers. Zoals onze naam al vermeldt, staan onze 
initiatieven altijd in het teken van zingen en swingen.

Vanwaar dit initiatief?

Met Arendonk Zingt en Swingt is Chiro Arendonk niet aan zijn proefstuk toe. In de jaren ’80 en ’90 
organiseerden we 15 jaar lang het Bemdfestival. Wat toen begon als een klein vrij podium, groeide al snel 
uit tot één van de grootste Kempense festivals. Daaraan kwam een einde in 1994. Maar... het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Enkelen wilden een 20 jaar geleden opnieuw wat leven in de Arendonkse brouwerij 
brengen. Geen kopie van het vroegere Bemdfestival, maar iets totaal anders.

Het goede doel

Elk jaar schenken we onze opbrengst aan een goed doel. De 
ene helft van de opbrengst gaat naar G-Sport Vlaanderen. In het 
verleden gebruikten zij het geld o.a. om hun rolstoelbasketters, 
-rugbyers en -tennissers beter te ondersteunen. Het ultieme doel 
was het begeleiden van hun ploegen naar de Paralympics.

In Arendonk ondersteunen we ook sportclubs met een 
G-sportwerking, zoals Okido basketbalclub, de Arendonkse 
Zwem Vereniging en Atletiekclub Arac. Daarnaast ondersteunen 
we de Rusthuif met sport- en spelmateriaal. Ook ondersteunen 
we de G-werking van Koninklijke fanfare Wampegalm: EchoW.

De andere helft van de opbrengst gaat naar onze beide Chiro’s 
(jongens en meisjes).  Zij besteden dat elk jaar aan een speciaal 
project zoals de brandveiligheid van hun lokalen, de aankoop van 
kampmateriaal, …
De voorbije jaren hebben we vele duizenden euro’s kunnen 
verdelen. Natuurlijk stellen we ook nu alles in het werk om hen de 
komende editie een mooie som te schenken.

’t Zingt en ’t Swingt vzw – Wampenberg 35 B1 – 2370 ARENDONK – BTW: BE0478 849 408
Bank: BE75 6465 1877 9151, Bic BNAGBEBB
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Doelgroep

Arendonk Zingt en Swingt moet een feest zijn voor iedereen. Elk deel van ons programma heeft zo z’n 
eigen doelgroep. Toch komt het merendeel van de aanwezigen gewoon twee dagen lang. We willen vooral 
een dorpsfeest zijn voor jong en wat ouder. Kortom, iedereen die zich nog jong van hart voelt! We zien 
daarbij ook mensen verschijnen van ver over de Arendonkse grenzen!

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Omdat onze opbrengst naar rolstoelsporters gaat, is het vanzelfsprekend dat wij een speciale parking, 
aangepast sanitair en een verhoogd rolstoelpodium, vlak bij het hoofdpodium, voorzien. Zo kan iedereen 
met een beperkte mobiliteit zich overal op het festival begeven en maximaal genieten van de sfeer.

Plaats

Het hoofdpodium zal opnieuw zijn 
plaats vinden in een grote concerttent 
op de Bemdweide. In de Bemdhal is 
het tweede podium gehuisvest. Naar 
goede traditie voorzien we weer een 
gezellig terras met eetstanden, cava- 
en speciale bierenbar, randanimatie, 
… en uiteraard ons felgesmaakt 
terraspodium “De Keet”. Tenslotte is er 
ook de Stella stage, dé “place-to-be” 
voor de jeugd om zich op te warmen 
voor ’s avonds. Kortom, voor ieder wat 
wils!

Programma

Traditioneel starten we de vrijdagavond met 
ons volwassenenkoor. Swingende koorleden, 
opvallende rekwisieten en onze eigen AZ-
band voor live begeleiding. Na het koor 
voorzien we ook weer een aftershow met een 
bekende Vlaamse artiest.

Op de Bemdstage treedt jaarlijks een waaier 
aan top-DJ’s en hiphop-artiesten aan. 

Zaterdagnamiddag doet ons juniorkoor haar 
ding, aangevuld met allerlei randanimatie. In 
het verleden mochten we al Ghost Rockers 
en De Helden verwelkomen. Ook dit jaar 

voorzien we weer een geweldige act speciaal 
voor de kids.
Op de Stella stage krijgt onze lokale jeugd 
weer alle kansen om haar DJ-talent ten toon 
te spreiden aan al wie het horen.

Op zaterdagavond komen dan de grote 
live-acts optreden in onze festivaltent. In het 
verleden passeerden hier al De Kreuners, 
Goldband, The Van Jets, Les Truttes, Emma 
Bale, etc. de revue. Ook dit jaar zorgen we 
weer voor een spetterende line-up.

Op de Bemdstage kan weer uit de bol 
gegaan worden op de beats van de beste 
DJ’s.
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Enkele cijfers van 2022

Sponsorsysteem
Voor een gratis evenement is, naast de winst uit de verkoop van drank en eten, sponsoring de enige bron 
van inkomsten. Het soigneren van onze sponsors is dan ook een belangrijke opdracht. Elke sponsor moet 
tot z’n recht komen! Zonder sponsors, geen Arendonk Zingt en Swingt!

Als één van de grootste evenementen in de wijde omtrek, mag je er zeker van zijn dat jouw logo opgepikt 
zal worden door heel wat mensen. 

Elke sponsor krijgt een plaats in de AZS-gazet (6 000 exemplaren in alle brievenbussen van Arendonk). 
Jouw logo wordt vrijdag én zaterdag ook doorlopend geprojecteerd op LED- schermen in de tent en in de 
cavabar. Vanaf 480 EUR komt jouw logo in groot formaat op het scherm.

Onze cava- en speciale bierenbar is al jaren een fel gesmaakte plaats voor onze sponsors. Daarom bieden 
we je ook dit jaar weer voor sponsorbedragen vanaf 170 euro traktatiebonnen aan die je kan inruilen 
voor een fles cava of een pakketje speciale bieren. Die kan je komen nuttigen met je familie, personeel, 
klanten,… Heerlijke hapjes zullen niet ontbreken.
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Hoofdsponsors

Vanaf 750 euro hangen we ook een spandoek van 
jouw onderneming op aan onze sponsorwand. Wij 
maken voor jou het ontwerp van de spandoek en 
laten deze drukken. Tevens komt jouw logo in een 
groter formaat in onze AZS-gazet.

Vanaf 1 000 euro kan je kiezen om jouw logo 
ook mee op de achterkant van onze drank- en 
eetbonnen te plaatsen of op de flyers (10 000 
stuks)

Voor 3 000 euro kun je een eigen standplaats 
toegewezen krijgen langs de toegangsweg. Vorig 
jaar hadden we hier maar liefst 30 000 passages. 
De standplaats die je toegewezen krijgt, is 4m x 
4m groot. Zelf zorg je voor de inrichting van de 
standplaats. Wij zullen zorgen voor elektriciteit. Het 
aantal standen wordt beperkt. Zo zal jouw stand 
altijd duidelijk zichtbaar zijn. Het is enkel toegelaten 
om promotie te voeren op deze plaats. Verkoop van 
producten is niet toegelaten.

Voor 2 000 euro komt jouw logo mee op alle t-shirts 
van de 300 koorleden en 750 helpers. Tevens komt 
jouw logo ook mee vooraan op onze AZS-Gazet te 
staan. Het aantal sponsors voor dit pakket is beperkt 
zodat jouw logo altijd een prominente plaats krijgt.

Volgende pakketten zijn exclusief voorbehouden voor 1 sponsor per pakket:

Heb je hierin interesse? Contacteer Bart Van Gorp (0486 06 25 26) om te weten of het gewenste pakket 
nog beschikbaar is.

Voor 2 000 euro word je sponsor van onze website.

Je kan ook jouw naam aan één van onze podia verbinden. Je bent dan een podiumsponsor.
• Voor 3 000 euro word je podiumsponsor van De Keet. Wij voorzien dan ook spandoeken met jouw logo 

aan dit podium.
• Voor 4 000 euro wordt de Bemdstage naar jou vernoemd op de website en voorzien we een spandoek 

links en rechts van het podium.
• Voor 5 500 euro wordt de Mainstage (tent) naar jou vernoemd op de website, incl. spandoek links en 

rechts van het podium.

Logistieke sponsoring

Denk je ons te kunnen helpen in de vorm van materiële sponsoring, bijvoorbeeld met een 4x4-heftruck, 
stellingmateriaal, stroomgeneratoren, e.d.? Laat het ons weten en we komen graag de verschillende 
mogelijkheden met je bespreken. Ter waarde van jouw steun in natura, voorzien wij natuurlijk voldoende 
returnmogelijkheden.



7

Alles in één schema
Om het wat overzichtelijk te maken, zetten we alles in een schema. 

Je kunt het bedrag dat je wil sponsoren contant betalen aan de vrijwilliger van onze werkgroep. Dan krijg je 
meteen een bewijs van betaling. Achteraf sturen we de factuur voor je boekhouding.

Je kunt het bedrag uiteraard ook overschrijven na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer BE75 
6465 1877 9151, Bic BNAGBEBB, op naam van ’t Zingt en ’t Swingt vzw, Wampenberg 35 B1, 2370 
Arendonk, met vermelding van ‘sponsoring 2023’ en het factuurnummer of de naam van je onderneming.

Enkele weken voor het evenement bezorgen we je de traktatiebonnen voor cava of speciale bieren en een 
AZS-gazet.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog een ander voorstel? Geef ons een seintje en we bekijken graag 
mee wat mogelijk is. De aangeduide bedragen zijn slechts enkele mogelijkheden. Natuurlijk is elk bedrag 
mogelijk. We bekijken dan welke returnmogelijkheden er zijn.

Wijze van betaling

Nr sponsorpakket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bedrag excl. BTW 100 170 330 480 750 1000 1000 2000 3000 2000 3000 4000 5500
Bedrag incl. BTW 121,00 205,70 399,30 580,80 907,50 1210 1210 2420 3630 2420 3630 4840 6655

Logo in de AZS-gazet x x x x x x x x x x x x x

Traktatiebonnen cava of speciale 
bieren + hapjesbord 2 4 6 8 11 11 17 25 17 25 33 41

Logo op LED-schermen
(klein - 1/4 formaat) x x x

Logo op LED-schermen
(groot - 1/1 formaat) x x x x x x x x x x

Spandoek op sponsorwand x x x x x x x x x

Groot logo in de AZS gazet x x x x x x x x x

Logo in bewegende banner op 
website x x x x x x x x

Logo op drank- en eetbonnen x x x x x x x

Logo op flyers / timetable x x x x x x x

Logo op voorkant AZS-gazet x x x x x x

Logo op t-shirts  (1000 st.) x

Standplaats op toegangsweg x

Logo prominent op website x

Podiumsponsor De Keet x

Podiumsponsor Bemdstage x

Podiumsponsor Mainstage x

Exclusief voor één sponsor 
per pakket

Sponsorschema AZS23
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