
fo
to

: M
ar

it 
A

nk
er

Admiraliteitsdagen
Dokkum

4, 5 en 6 september 2015



  Admiraliteitsdagen Dokkum 4, 5 en 6 september 2015

In het eerste weekend van september 2015 stroomt de sfeervolle Dokkumer binnenstad weer vol met 
unieke en historische schepen. Pramen, botters, aken, vletten,salonboten en andere schepen proberen 
een plekje te bemachtigen in de haven van het Grootdiep. Overal in de binnenstad worden voorbe-
reidingen getroffen en aan alles merk je dat de stad zich opmaakt voor de 5e editie van de Dokkumer 
admiraliteitsdagen. 
 
Vrijdagavond 4 september 2015 is het zover! Klokslag negen uur start The Night of the Praams vanaf een 
groot podium op het water in het Kleindiep van Dokkum. Een avondvullend programma waarin landelijk 
bekende artiesten maar ook artiesten met regionale naam en faam zullen optreden. Samen met talrijke 
verlichte boten die rondom het podium liggen is het een prachtig schouwspel, uniek voor (Noord) 
Nederland.

Op zaterdag 5 september valt er voor iedereen van alles te beleven in de binnenstad. Maak een 
rondvaart door de grachten met een tuindervlet, trekschuit, reddingsboot of praam om vanaf het water 
Dokkum te ontdekken. Bezoek een van de spectaculaire demonstraties van de landelijke krijgsmacht. 
Misschien kun je meevaren op een powerboot van de Marine. Of maak een helikopterrondvlucht en 
bekijk Dokkum van vanuit de lucht.

Het waren vorig jaar Vangrail, Niels Geusebroek en Gerrie Dantuma die zaterdagsavonds Dokkum op z’n 
grondvesten deden trillen toen zij samen met duizenden bezoekers op de kaden de Admiraliteitsdagen 
vierden. Inmiddels hebben we een naam hoog te houden en zullen ons daarom dit jaar weer tot het 
uiterste inspannen om een gevarieerd en feestelijk programma samen te stellen.

Ook zondag 6 september is er van alles te doen in de stad, zowel op het podium in het Kleindiep als in 
het stadscentrum. Zeker is dat de kerkdienst op zondagochtend weer zal plaatsvinden en er ’s middags 
volop muziek is vanaf het water.

Inmiddels werken bijna tweehonderd enthousiaste vrijwilligers mee aan de Admiraliteitsdagen. Alleen 
met hun geweldige inzet en met uw financiële bijdrage is een dergelijk groots evenement realiseerbaar. 
Wij hebben er vertrouwen in dat u de Admiraliteitsdagen een warm hart toedraagt en er ook dit jaar 
weer graag bij wilt zijn. We hebben een gastenprogramma opgesteld voor vrijdag 4 en zaterdag 
5 september en hopen u graag weer als sponsor te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissieleden Admiraliteitsdagen:

Leon van der Meer
Berend Wouda

Bart van der Zand
Jan Michiel van der Gang

Bert Reinders
Gerbrand Nicolai 
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Sergeant   € 295,-
Als sergeant van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 2 personen op het gastendek tijdens beide avonden van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vrij drinken tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum (vanaf +/- 20:30 - 24:00 uur);
* Naamsvermelding op website www.admiraliteitsdagen.nl;
* Naamsvermelding in speciale bijlage LC;
* 5% korting op advertentie in speciale bijlage LC;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
  Prijs €89,- per persoon per avond

Luitenant ter Zee  € 595,-
Als luitenant ter zee van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 2 personen tijdens het openingsbuffet op vrijdag 4 september 2015;
* Toegang voor 2 personen op het gastendek tijdens beide avonden van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vrij drinken tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. (vanaf +/- 20:30 - 24:00 uur);
* Logovermelding (klein) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (klein) op onze website www.admiraliteitsdagen.nl;
* 7,5% korting op advertentie in special Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten voor het buffet met officiële opening 
   voor €110,- per persoon;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 2 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
  Prijs €89,- per persoon per avond. 

Kapitein ter Zee  € 1.100,-
Als kapitein ter zee van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 4 personen tijdens het buffet op vrijdag 4 september 2015;
* Toegang voor 4 personen op het gastendek tijdens beide avonden van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vrij drinken tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. (vanaf +/- 20:30 - 24:00 uur);
* Logovermelding (midden) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (midden) op onze website www.admiraliteitsdagen.nl;
* Logo vermelding op LED-schermen (1/4 screen) naast het podium tijdens de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* 10% korting op advertentie in special Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 4 toegangskaarten voor het buffet op vrijdag met officiële opening 
   voor €110,- per persoon;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 4 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
  Prijs €89,- per persoon per avond.

Schout bij nacht € 1.625,-
Als Schout bij nacht van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 6 personen tijdens het buffet op vrijdag 4 september 2015;
* Toegang voor 6 personen op het gastendek tijdens beide avonden van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vrij drinken tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. (vanaf +/- 20:30 - 24:00 uur);
* Logovermelding (groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (groot) op onze website www.admiraliteitsdagen.nl;
* Logo vermelding op LED-schermen (1/2 screen) naast het podium tijdens de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vermelding op RTV Noord Oost Fryslân;
* 11% korting op advertentie in special Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 6 toegangskaarten voor het buffet op vrijdag met officiële opening 
   voor €110,- per persoon;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 6 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
  Prijs €89,- per persoon per avond.

Sponsorpakketten 2015



Luitenant Admiraal   € 2.650,-
Als luitenant admiraal van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015 krijgt u het volgende:
* Toegang voor 10 personen tijdens het buffet op vrijdag 4 september 2015;
* Toegang voor 10 personen op het gastendek tijdens beide avonden van de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vrij drinken tijdens het gehele avondprogramma van de Admiraliteitsdagen Dokkum. (vanaf +/- 20:30 - 24:00 uur);
* Logovermelding (extra groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (extra groot) op onze website www.admiraliteitsdagen.nl;
* Logo vermelding op LED-schermen (full-screen) naast het podium tijdens de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vermelding op RTV Noord Oost Fryslân;
* 12% korting op advertentie in special Admiraliteitsdagen;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 10 toegangskaarten voor het buffet op vrijdag met officiële opening voor 
  €110,- per persoon;
* Mogelijkheid tot bijkoop van maximaal 10 toegangskaarten per avond voor het gastendek. 
  Prijs €89,- per persoon per avond. 

Mediapakket   € 850,- (alleen media exposure, geen toegang tot diner en gastendek)
In het mediapakket van de admiraliteitsdagen 2015 zitten de volgende media-uitingen:
* Logovermelding (groot) in special Admiraliteitsdagen;
* Logovermelding (groot) op onze website www.admiraliteitsdagen.nl;
* Logo vermelding op LED-schermen (1/2 screen) naast het podium tijdens de Admiraliteitsdagen Dokkum 2015;
* Vermelding op RTV Noord Oost Fryslân;
* 11% korting op advertentie in special Admiraliteitsdagen;
* Geen mogelijkheid voor extra kaarten.

Admiraal   Maatwerk (vanaf €2.650,-) in overleg € ...,-

Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Mailadres: 

Datum:     

Totaal arrangementen €,-                                                    Handtekening:

Mailen naar: sponsoring@admiraliteitsdagen.nl of faxen naar: (0519) 22 00 21 . Prijzen excl btw . Bij slecht weer geen restitutie.
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