
 
 
Beste ondernemer, 
 
Openluchttheater Eibergen is een 100 procent vrijwilligersorganisatie. Volledig op eigen 
kracht –zonder subsidie-, maar wel met 2.900 donateurs, waaronder 175 zakelijke 
donateurs. Grote bedrijven (Grolsch, Rabobank, Friesland Campina) en kleinere bedrijven, 
ondernemers en winkeliers. Het theater heeft steeds meer een regiofunctie. Het aantal 
zakelijke donateurs buiten Eibergen neemt sterk toe. 
 
Wij organiseren zeer uiteenlopende activiteiten voor alle doelgroepen. Kindervoorstellingen, 
popconcerten (oa Ilse DeLange, Jett Rebel, De Dijk, Racoon, Miss Montreal en Bløf) en 
andere voorstellingen (van Wibi Soerjadi tot gastcolleges (André Kuipers). Daarnaast is het 
mogelijk in ons theater uitvaartdiensten te houden en creëren we in de winter een ijsbaantje 
voor de jeugd.  
 
Gunfactor 
Het openluchttheater trok afgelopen seizoen 22.000 bezoekers en is opgeklommen tot het 
vijfde openluchttheater van Nederland. Wij hebben een hoge ‘gunfactor’: Veel ondernemers 
willen hun naam graag aan ons theater verbinden om op die manier een stukje 
maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. 
 
Bij een zakelijk donateurschap kan gekozen worden uit een jaarlijkse ondersteuning van 50, 
100 of 150 euro.  Het donateurschap is fiscaal aftrekbaar. Bovendien heeft de 
Belastingdienst ons aangemerkt als ANBI-instelling (gecertificeerd als algemeen nuttige 
instelling). 
 
Wat levert het donateurschap mij op? 

- Vermelding in de eerstvolgende nieuwsbrief voor zowel donateurs, als volgers (4.500 
unieke mailadressen) 

- Vermelding op het sponsordoek  
- Vermelding op onze website (sponsorpagina met logo en hyperlink) 
- Je ontvangt alle nieuwsbrieven 
- Donateurs krijgen voorrang bij ticketverkoop grote artiesten. 
- Wij verloten bij ieder evenement gratis tickets onder de donateurs 
- Mogelijkheid tickets in te zetten als marketingtool op social media. 

 
Donateurschap ‘Buitencategorie’ 
Naast het zakelijke donateurschap kennen we ook het donateurschap Buitencategorie. Deze 
donateurs betalen 250 euro of meer per jaar. Zij ontvangen enkele extra’s.  
- Vermelding bovenaan het sponsordoek. 
- Recht op enkele gratis tickets naar keuze per seizoen. De bestelling wordt opgenomen, alle 
tickets thuisbezorgd. 
 
Een digitale donateurskaart kun je op onze website invullen en direct versturen. Ga naar: 
www.openluchttheatereibergen.nl  en klik op ‘Donateurschap’. 
 
Wil je meer informatie? Neem contact op met Raph Schouten (PR & Algemene Zaken) 06-
53327963. 
 
 
 


