
 

Beste, 

Via deze weg willen wij u graag informeren over een zeer speciaal muzikaal evenement dat wij gaan 

organiseren op 13 december 2014 in het Oude Theater te Oss. 

Wij zijn OSS´EM, een muziekfestival, georganiseerd door een enthousiaste groep Ossenaren met een 

speciale missie. Deze missie houdt in: het ondersteunen van een kleine organisatie die zich met hart 

en ziel in zet voor een groot probleem.  

Wie is deze kleine organisatie en wat is dan dat ontzettend grote probleem? 

• Kleine Organisatie Stichting Semmy  

• Groot Probleem Hersenstamkanker bij jonge kinderen 

Deze ongeneeslijke vorm van kinderkanker treft een kleine groep van circa 20 kinderen in Nederland, 

elk jaar weer. Tot op de dag van vandaag is er helaas geen uitzicht op genezing of herstel. Er is 

nauwelijks medische- dan wel financiële input voorhanden om een uitweg te vinden voor deze groep 

kinderen, nu of in de komende jaren. Stichting Semmy zet zich in om financiële middelen te 

genereren voor nader wetenschappelijk onderzoek! 

Zie en lees ook op: www.stichtingsemmy.nl 

Hiervoor organiseren wij een eigenwijs muziekfestival om een volle zak Osse steun, hopelijk gevuld 

met veel Euro’s, samen te brengen. Uiteraard verwachten we veel betalende bezoekers die graag 

willen genieten van een leuke muziekavond onder het genot van een drankje en samenkomst van 

vele bekenden. Maar het zal u niet vreemd in de oren klinken dat wij natuurlijk veel kosten maken 

om dit alles te kunnen realiseren. Vandaar een beroep op uw steun vanuit onze organisatie. 

Aangezien we open staan voor elke bijdrage, hebben we de volgende sponsorpakketten voor u 

samengesteld: 

• Pakket Fan  € 100,=   

• Pakket Lounge  € 250,=   

• Pakket Main stage € 500,=   

• Pakket Headliner €1000,=   

Als organisatie hopen wij op uw vrijgevigheid en steun om een behoorlijke bijdrage te kunnen 

doneren aan Stichting Semmy. Uiteraard zullen wij uw bijdrage belonen met een persoonlijke 

ontvangst op deze muziekavond en zullen u verder informeren over alle inspanningen voor en van 

Stichting Semmy. Uiteraard is elke eigen bijdrage, buiten deze sponsoring, ook van harte welkom! 

Als u persoonlijke informatie wilt inwinnen, neemt u gerust contact op met onderstaande persoon. 

Met muzikale groet, 

Tom Baaijens     

06-5471 1665    

email: ossemfestival@outlook.com     



Donateurs 

Donateurs en weldoeners kunnen ieder mogelijk bedrag storten: 

T.a.v. Organisatie OSS’EM 

NL75 RABO 0192 3021 75 t.n.v. AH Janssen 

 

Pakket: Fan   € 100 
• Welkomstcocktail 

• Naamsvermelding op de LCD schermen 

• Toegang tot de feestavond voor 2 personen incl. 4 consumptie munten 

• Toegang tot Vip Room 

• Meet en greet met de artiesten 

 

Pakket: Lounge  € 250 
• Welkomstcocktail 

• Naamsvermelding op de LCD schermen 

• Naamsvermelding op de website 

• Toegang tot de feestavond voor 4 personen incl. 8 consumptie munten   

• Toegang tot Vip Room 

• Meet en greet met de artiesten 

 

Pakket: Main stage   € 500 
• Welkomstcocktail 

• Naam- of logovermelding op de LCD schermen 

• Naam- of logovermelding op de website  

• Toegang tot de feestavond voor 6 personen incl. 12 consumptie munten  

• T-shirt sponsor 

• Toegang tot Vip Room 

• Meet en greet met de artiesten 

 

 

Pakket: Headliner  € 1.000 
• Welkomstcocktail 

• Naam- of logovermelding op de LCD schermen 

• Naam- of logovermelding op de website en plaatsen van eigen vlag/spandoek/banier  

• Extra aandacht bedrijf via Social Media 

• Toegang tot de feestavond voor 10 personen incl. 20 consumptie munten  

• T-shirt sponsor 

• Toegang tot Vip Room 

• Meet en greet met de artiesten 

• Haal - en breng service , u en uw gasten worden op één adres in Oss opgehaald en daar ook 

weer teruggebracht. 

 

 


