
 

 

Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus! 

Hoendergaarsen 

Arendonk 
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Frietrock? Frietrock!! 
 

Frietrock Metal Fest  is een gratis festival tvv. een goed doel. Elk jaar opnieuw kiezen 

we een waardevolle organisatie waarvoor we ons belangeloos willen inzetten! 

Frietrock Metal Fest  is een familie-vriendelijk festival waar kinderanimatie en een 

springkasteel aanwezig zijn! 

Frietrock Metal Fest  is 24 fantastische bands over 3 dagen festival!  

Frietrock Metal Fest  is een festival dat lokale bands een podium met professionele 

omkadering biedt en zo kansen geeft aan bands om zich te ontplooien!  

Frietrock Metal Fest  geeft ook podiumkansen aan de grotere underground namen uit 

heel Vlaanderen en Nederland, zodat er een divers aanbod aan bands is! 

Frietrock Metal Fest  is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en voor iedereen met een 

affiniteit voor metal- en rockmuziek in al zijn facetten! 

Frietrock Metal Fest  trekt een publiek van over 

heel Vlaanderen en Brussel. De laatste jaren 

mogen we zelfs een contingent trouwe 

Nederlanders verwelkomen! 

Frietrock Metal Fest  is elk jaar op een gezonde 

manier gegroeid, van een achtertuinfestivalletje 

tot een volwaardig festival met 1500 unieke 

bezoekers over 3 dagen, een eigen camping, 

randactiviteiten, ontbijtservice, … 

Frietrock Metal Fest  is aan zijn 14de editie toe, 

en is dus geen ééndagsvlieg! 

 

Wij groeien! Groei met ons mee! 
 

Elk jaar zet Frietrock een stapje vooruit om te groeien als festival, want we zijn overtuigd dat 

stilstaan eigenlijk achteruitgaan is. 

De eerste 13 edities hebben we steeds samengewerkt met bands die, naast een frietje en een 

aantal consumpties, geen vergoeding kregen. We zijn deze (meer dan) 250 verschillende 

bands over alle jaren dan ook enorm veel dank verschuldigd voor hun inzet! 

Maar we willen we ook dit jaar weer een stapje verderzetten. Daarom gaan we voor het eerst 

op zoek naar hoofdsponsors die het mogelijk maken om 2 of 3 grotere bands te boeken als 

headliners. We zijn overtuigd dat we zo meer mensen kunnen verwelkomen, de affiche nog 

interessanter kunnen maken voor de andere bands en – bottom line -  meer geld kunnen geven 

aan ons goed doel!! 

 
Heatmap van onze ticket reservaties van de laatste editie 



 

 

Zijn er dan nog geen sponsors? 
 

Tuurlijk zijn er sponsors!  

Zo sponsort bijvoorbeeld DISCO 

SEDUCTION het hoofdpodium en 

geluids- en lichtinstallatie, twv. € 2500,- 

aan huurprijs.  

 

 

Ook onze dranken- en 

cateringleveranciers sponsoren de 

drank- en eetinfrastructuur en daar 

staat uiteraard ook hun eigen 

reclame op! 

 

Onze sympathieke 

middenstand doet een 

duit in het zakje, zij 

sponsoren kleinere 

sommen voor banners 

die aan de inkom van het 

festival hangen! 

 

 

 

We zoeken 1 XXL Sponsor en 3 XL Sponsors! 

 

Wat houdt dit in? Dit leggen we haarfijn uit op de volgende pagina’s! 

Wat we wel al kunnen meegeven is  

• dat wij een officiële vzw zijn; we kunnen u dus alle nodige documenten voor uw 

boekhouding bezorgen. 

• dat we voor de XXL en XL-sponsoren rekening houden met type sponsoren; zo gaan 

we geen ander biermerk aanspreken, want Corsendonk is (al jaren) een trouwe 

partner. 

• dat uw sponsoring gebruikt wordt om headliners te kunnen boeken.  



 

 

XXL Sponsor 
U wordt XXL SPONSOR en bent dan ook meteen de held van het jaar!   

Samen met Disco Seduction  bent u één van de 2 XXL’s!! 

Waar voor uw geld? 

• Wij voorzien aan elk podium een banner met uw naam en logo 

van ca. 2 meter breedte op 1 meter hoogte!  Wat er op deze banner 

komt, doen we in overleg! Per podium zullen er slechts 2 banners 

hangen; u en Disco Seduction! 

• Ook nog 2 banners op het terrein met uw naam en logo. 

• Website: uw naam en logo  

o op een prominente plaats op de landingspagina van onze 

website 

o op elke pagina op de partnerbanner onderaan  

o helemaal bovenaan de partnerpagina 

• Social Media: vermeldingen met naam en logo in aanloop naar 

het festival en tijdens het festival 

• Wij voorzien uw naam en logo bovenaan op al onze affiches en 

flyers.  

Affiches worden over de provincie verspreid én op verschillende 

festivals gehangen, onze flyerteams gaan naar verschillende zomer-

festivals om promo te maken met uw logo! 

Er zullen slechts 2 hoofdsponsors bovenaan op de affiches en 

flyers staan: u en Disco Seduction! 

• Als u zelf langskomt, trakteren we u uiteraard op een heerlijk pintje! 

    Uw 5 inkomkaarten en 25 drankbonnetjes liggen aan de kassa 

van het festival op u te wachten! 

 

Prijskaartje van al dit lekkers is € 2000,- 

Niet twijfelen, want de eerste die tekent, heeft de 

laatste XXL voor dit jaar! 



 

 

XL Sponsor 
U wordt XL SPONSOR en bent dan ook meteen de held van de week!  

Naast Corsendonk, zijn er slechts 3 XL sponsorplaatsen beschikbaar! 

Waar voor uw geld? 

• Wij voorzien 2 banners met uw naam en logo op het terrein. Ontwerp van de 

banner kunnen wij voor u doen (in overleg), of u levert ons uw ontwerp aan. 

• Website: uw naam en logo  

o op een prominente plaats op de landingspagina van onze website 

o bovenaan de partnerpagina, net onder de XXL-partners 

• Social Media: vermeldingen met naam en logo in aanloop naar het festival 

en tijdens het festival 

• Wij voorzien uw naam en logo onderaan op al onze affiches en flyers. Affiches 

worden over de provincie verspreid én op verschillende festivals gehangen, 

onze flyerteams gaan naar verschillende zomerfestivals om promo te maken 

met uw logo! Er zullen slechts 4 XL-sponsors op de affiches en flyers staan! 

• Als u zelf langskomt, trakteren we u uiteraard op een heerlijk pintje!     Uw 3 

inkomkaarten en 15 drankbonnetjes liggen aan de kassa van het festival op u 

te wachten! 

 

Prijskaartje van al dit lekkers is € 1000,- 

Niet twijfelen, want deze plaatsjes lopen snel vol! 

 

Andere mogelijkheden: 
 

• 1 Banner (*) (ca. 2 meter breedte op 1 meter hoogte): 

o Binnen het festivalterrein: € 200,- 

o Buitenkant terrein (parking & inkom): € 150,- 

 

• Uw logo, naam en link op de partnerpagina (http://www.frietrock.be/sponsors/) van onze 

website & 2 shout outs (met naam, logo en link) op onze socials: € 100,- 

 

• Heeft u andere ideeën? Laat het ons weten, er is veel bespreekbaar! 

 

(*) Wij laten de banners drukken. Het ontwerp voor de banner kan u zelf aanleveren, of wij ontwerpen 

deze in samenspraak met u. 

Om ervoor te zorgen dat alle sponsormaterialen op tijd klaar zijn voor ons festival, is 

de deadline voor sponsoring vastgelegd op 30 juni 2023. 

 

http://www.frietrock.be/sponsors/


 

 

Sponsorovereenkomst 
 

Op ……………………………….. (datum) te ………………………….. (locatie) is overeengekomen 

tussen  

Frietrock vzw (Otterstraat 11, 2300 Turnhout met ondernemingsnummer 0661.774.283) en 

Sponsor: 

Bedijfsnaam: …………………………………………………………………………………………… 

 

Straat & huisnummer: …………………………………………………………………………………. 

 

Postcode & Plaats:…………………………………………………………………………………….. 

 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………. 

 

Emailadres bij vragen: ………………………………………………………………………………. 

 

Sponsor kiest voor onderstaande sponsoringsopties (duid uw keuze aan): 

 

Wij wensen XXL Sponsor te worden twv. 2000 € excl. BTW (2420 euro inclusief BTW) 

 

Wij wensen XL Sponsor te worden twv. 1000 € excl. BTW (1210 euro inclusief BTW) 

 

Wij wensen ….. (aantal) banner(s) binnen het festivalterrein aan 200 € excl. BTW  

(242 € incl. BTW) per stuk 

 

Wij wensen ….. (aantal) banner(s) buiten het festivalterrein (inkom & parking) aan  

150 € excl. BTW (181.50 € incl. BTW) per stuk 

 

Wij wensen onze naam, logo en link op de partnerpagina van www.frietrock.be & 2 shout outs op 

de social media van Frietrock. Dit voor 100 € excl. BTW (121 € incl. BTW) 

 

Wij maken een factuur op bij ontvangst van deze overeenkomst. Graag mailen naar info@frietrock.be 

Naam en handtekening van de sponsor: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

http://www.frietrock.be/
mailto:info@frietrock.be

