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ONZE VERENIGING

Muziekvereniging Muzikalo vzw bestaat uit verschillende deelorganisaties
en activiteiten.

HARMONIE SINFONIA OLMEN-HULSEN
Deze muziekvereniging bestaat ondertussen een twintigtal jaar en is
ontstaan uit de fusie van de voormalige harmonie van Olmen en Hulsen.
Momenteel telt zij zo’n 35 actieve muzikanten.

JEUGDORKEST MUZAÏEK
Voorheen “Jeugdharmonie Sinfonia” onderging deze in 2018 een
naamsverandering om zo het Jeugdorkest meer te profileren. Ze kregen een
eigen jeugdbestuur, website, Facebookpagina & logo.
Het Jeugdorkest bestaat uit ongeveer 25 spelende jongeren tussen 8 en 25
jaar.

INSTAPORKEST (JEUGDORKEST MUZAÏEK)
Het instaporkest is deel van het Jeugdorkest en laat toe dat de allerjongste
muzikanten (vanaf 7 jaar) ook al kunnen deelnemen aan de repetities. Ze
worden apart in groep begeleid door een eigen dirigent.

DE 7SINS
De 7Sins zijn het ambiance-orkest van de Muziekvereniging waar de
geïnteresseerde muzikanten zich muzikaal kunnen uitleven in het lichtere
genre. Zij zijn vooral te zien op verschillende activiteiten in de gemeente
Balen & Olmen.

BESTUUR

Het bestuur van onze vereniging bestaat momenteel uit vijf personen. Zij
worden bijgestaan door het bestuur van het Jeugdorkest.

VZW
Florian Smeyers
Mark Van Gestel
Jorgen D’Huys
Joeri Wilms
Lotte Van Gestel

Voorzitter
Financieel beheerder
Materiaalbeheerder
Bestuurslid & Verantwoordelijke 7Sins
Bestuurslid

JEUGDORKEST
Cedric Smeyers
Katinka Dorissen
Kaat Martien

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

/CONCERTEN

Onze vereniging organiseert tal van concerten doorheen het
werkjaar, hieronder staan de belangrijkste vermeld. Elk concert
bereikt steeds een meer specifiek publiek.

JEUGDORKEST

ONTBIJTCONCERT (Oktober)
Het ontbijtconcert van het Jeugdorkest is een van de topactiviteiten van het
werkjaar. In een prachtige zaal (Olmense Zoo) met fantastische aankleding
speelt ons Jeugdorkest een concert gecombineerd met een ontbijt voor alle
genodigden. We zijn twee jaar geleden gestart met dit concept en konden
vorige editie al rekenen op 150 ingeschrevenen.
- 2000 Flyers
- 50 Affiches
- 6 Spandoeken

KINDERVERHAALCONCERT (Mei)
Dit concept gaat al even mee, maar vorig jaar kozen we er voor het eerst
voor om ons concert te verhuizen van locatie naar Vrijetijdscentrum De
Kruierie in Balen-Centrum. 120 Ouders & kinderen genoten van deze
zaalshow met verhaal.
- 2000 Flyers
- 50 Affiches
- 6 Spandoeken

HARMONIEORKEST

MEIAVONDCONCERT (Mei)
Dit is al een traditie die reeds jaren meegaat. Vroeger werd er gespeeld op
de Markt in Olmen, maar sinds twee jaar spelen we dit concert in openlucht
aan de oude Pastorij in Olmen. Samen met dit prachtige decor is dit steeds
een publiekstrekker.
- 2000 Flyers
- 6 Spandoeken

JEUGDORKEST &
HARMONIEORKEST

JAARCONCERT
Tijdens het Jaarconcert nemen zowel het Jeugdorkest als het
Harmonieorkest beiden een deel van het programma voor hun rekening. We
kunnen hier elk jaar rekenen op een 150-tal betalende bezoekers.
- 2000 Flyers
- 50 Affiches
- 150 Persoonlijke uitnodigingen
- 6 Spandoeken

OVERIGE

Naast de hier vernoemde concerten zijn onze orkesten ook steeds te zien
tijdens tal van andere gelegenheden.
●
●
●
●
●
●
●
●

Jeugdmuzikanten t.v.v. het goede doel tijdens de Warmste Week
(december)
Op verplaatsing met het Jeugdorkest (doorheen het jaar)
Sint-Hubertusviering in Hulsen (november)
- 2000 Flyers
11-Novemberviering in Olmen (november)
Hulsen Kermis (september)
Balense Nightrun (oktober)
Zoo Run (maart)
Olmen Carnaval (februari)

/ACTIVITEITEN

We organiseren elk jaar tal van verschillende activiteiten, zowel
voor het goede doel als voor fondsenwerving.

OVERZICHT

WAFEL & SOEPVERKOOP (doorheen het jaar)
Verkoop van wafels & soep in Olmen & Hulsen.
- 2000 Flyers

KERSTMARKT (december)
In december neemt ons Jeugdorkest deel aan de kerstmarkt georganiseerd
door de Gemeente Balen en baat hier een standje uit.

MOSSELFEEST (februari)
Onze vereniging zet zich hier gezamenlijk in tijdens het jaarlijks Mosselfeest
in het Parochiecentrum van Olmen-Balen
- 2000 Flyers
- 50 Affiches
- 6 Spandoeken

INSTRUMENTEN-NAMIDDAG (mei)
Tijdens deze namiddag nodigen we alle ouders & geïnteresseerde jonge
kinderen uit om instrumenten te komen uitproberen. Deze activiteit gaat
door in de Pastorij van Olmen.
- 300 Flyers verdeeld aan ouders & kinderen

JEUGDKAMP (april)
Het jaarlijkse jeugdkamp wordt georganiseerd voor alle muzikanten van het
Jeugdorkest & Instaporkest. Als een ware Jeugdbeweging amuseren we ons,
gaan we op uitstap, … en repeteren we natuurlijk

OLMEN ZOMERT - 1/3

Sinds juni 2018 organiseert onze vereniging het evenement “OLMEN
ZOMERT”. Onder deze noemer worden
er tal van activiteiten
georganiseerd in het centrum van Olmen-Balen.
Door een combinatie van Instagram, Facebook, Flyers & Spandoeken kan uw
bedrijf hier in de kijker worden gezet.
- 450 likes op Facebook
- 110 volgers op Instagram
- 5000 Flyers
- 6 Spandoeken
PLANNING 2018
- 8, 9 & 10 Juni
- 22 & 23 Juni
- 6 Juli
- 7 & 8 Juli
- 20 Juli
- 21 & 22 Juli
- 3 Augustus
- 4 & 5 Augustus
- 17 Augustus
- 18 & 19 Augustus
- 31 Augustus
- 1 & 2 September

Openingsweekend
Fiets & Wandelzoektocht
Ladies at the Movies (Filmavond voor vrouwen)
Karaokeavond
Filmavond
Kindernamiddag & Volksspelen
Filmavond
BBQ
Filmavond
Concertweekend
Filmavond
Eindweekend

Hier bestaat voor u de mogelijkheid om een dag te sponsoren om zo een
specifieke doelgroep te bereiken (bvb Ladies at the Movies). Sponsoring kan
zowel geldelijk als in natura zijn.

OLMEN ZOMERT - 2/3

OLMEN ZOMERT - 3/3

SPECIFIEKE MOGELIJKHEDEN TIJDENS DIT EVENT

PROJECTIE VAN LOGO / FILMPJE
We projecteren voor de start van de film uw logo, eventueel met bijhorende
tekst of uw bedrijfsfilm op het scherm.
SPANDOEK / VLAG
We bevestigen uw vlag of spandoek aan het podium tijdens onze
openingsuren/activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid voor een spandoek
te bestellen voor achter de groepen die optreden. Zo komt u zeker in beeld.
DRANKENLIJST
Voor Olmen Zomert hanteren we een speciale drankenkaart met
aangepaste lay-out. Uw logo en bedrijfsinformatie springt hier zeker in het
oog bij iedereen die een keuze maakt voor zijn of haar drankje
T-SHIRTSPONSOR
Uw logo wordt gedrukt op de polo’s/t-shirts gedragen door alle helpers op
het evenement.

Heeft u zelf een idee voor sponsoring of hoe u graag in beeld komt? We
bekijken graag met u de mogelijkheden.

/DOEL & WAARDEN

Waar we voor staan als vereniging en waar we graag naartoe
willen in de toekomst

DOEL VAN ONZE
VERENIGING

Doel van onze vereniging
-

Muzikaal plezier voor jong & oud

-

Een vaste waarde zijn in het muzikale landschap van de Gemeente
Balen & omstreken

-

Inzetten op ontwikkeling van jonge muzikanten door hen alle kansen
te bieden

-

Activiteiten organiseren buiten de eigen werking (zoals Olmen
Zomert) om zo de hele gemeenschap te betrekken bij de
muziekbeleving en de vereniging

-

Het Jeugdorkest een echte muzikale jeugdbeweging laten zijn waar
jongeren zichzelf ook kunnen ontwikkelen op niet-muzikaal vlak.

-

Een hechte vereniging zijn waar iedereen zich thuisvoelt

-

Ondersteunen van nieuwe muzikale initiatieven, zowel financieel als
op materieel gebied

WAARDEN

Onze waarden
-

Iedereen is gelijk, als in dat iedereen dezelfde dezelfde kansen
verdient, onafhankelijk van zijn of haar muzikaal niveau

-

Een inclusieve vereniging zijn

-

Ondersteuning zijn voor de lokale handelaars en ondernemers

-

Duurzaamheid door in te zetten op o.a. digitalisering, social media, …
en bij aankopen van (verbruiks)materialen

-

Openheid naar leden en buitenwereld, zowel naar werking als op
financieel vlak

-

Flexibel zijn en continu zichzelf in vraag durven stellen en verbeteren

/ONS AANBOD

Wat kunnen we u bieden? In dit hoofdstuk vindt u de
verschillende pakketten terug die wij u kunnen aanbieden.

PIANISSIMO

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€50 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
2 vrijkaarten voor een concert naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse.
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert

PIANO

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€125 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Gratis deelname voor 2 personen aan de jaarlijkse receptie voor
sponsors
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
4 vrijkaarten voor concerten naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse.
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert

MEZZO PIANO

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€175 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Gratis deelname voor 2 personen aan de jaarlijkse receptie voor
sponsors
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
6 vrijkaarten voor concerten naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse.
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert

MEZZO FORTE

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€250 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Vermelding op alle Affiches & Flyers (small)
Vermelding op alle Spandoeken (small)
Gratis deelname voor 4 personen aan de jaarlijkse receptie voor
sponsors
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
6 vrijkaarten voor concerten naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse, Flyers, Affiches &
Spandoeken
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert
●
Mosselfeest
●
Ontbijtconcert
●
Meiavondconcert

FORTE

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€500 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Vermelding op alle Affiches & Flyers (medium)
Vermelding op alle Spandoeken (medium)
Gratis deelname voor 6 personen aan de jaarlijkse receptie voor
sponsors
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
Persoonlijke bedanking tijdens concerten als hoofdsponsor
10 vrijkaarten voor concerten naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse, Flyers, Affiches &
Spandoeken
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert (inclusief Spandoek)
●
Mosselfeest
●
Ontbijtconcert
●
Meiavondconcert

FORTISSIMO

ALGEMENE INFO
Kostprijs

€1000 / jaar

WAT ONTVANGT U?
-

Vermelding op de programmaboekjes tijdens al onze concerten &
activiteiten
Vermelding op de website
Vermelding op alle Affiches & Flyers (large)
Vermelding op alle Spandoeken (large)
Gratis deelname voor 10 personen aan de jaarlijkse receptie voor
sponsors
Persoonlijke uitnodiging per post van onze concerten & activiteiten
Persoonlijke bedanking tijdens concerten als hoofdsponsor
10 vrijkaarten voor concerten naar keuze

BEREIK
U bereikt ons publiek tijdens voorstellingen en activiteiten door de
zichtbaarheid van uw logo op het drukwerk ter plaatse, Flyers, Affiches &
Spandoeken
●
Jaarconcert
●
Kinderverhaalconcert
●
Olmen Zomert (inclusief Spandoek)
●
Mosselfeest
●
Ontbijtconcert
●
Meiavondconcert

AANGEPAST

●
●

Sponsort u graag een specifiek bedrag?
Wenst u graag een specifieke sponsoring?

We bekijken graag samen met u hoe we elkaar van dienst kunnen zijn.
U vindt onze contactgegevens vooraan in het document.

/SPONSORING

Sponsoring van onze vereniging is niet zomaar een loze uitgave. We bieden u
graag heel wat aan in ruil, en u kunt uzelf sponsor noemen van een
muziekvereniging die haar waarden hoog in het vaandel draagt.
Dankzij uw steun krijgen jonge muzikanten de kans om samen met elkaar
muziek te spelen en ondersteunt u tal van gemeenschapsvormende
activiteiten.
Heeft u toch nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer
informatie. We staan graag voor u klaar.
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