Historie

Op 30 mei 2008 werd de volledig vernieuwde Zaal Braakhekke geopend. Zaal Braakhekke
was al een begrip sinds 1956 en fungeerde als een echt dorpshuis. De accommodatie was
echter dringend aan restauratie toe.
Het nieuwe ‘Cultuurhuus Bathmen’, dat op de gevel nog steeds de naam BRAAKHEKKE
draagt om recht te doen aan de voorgeschiedenis, is een multifunctioneel gebouw geworden.
Het gebouw leent zich voor vele doeleinden. Met name de ‘grote’ zaal, de Heeren van
Dorthzaal , is een volwaardige schouwburgzaal geworden, uitgerust met een beperkte
professionele licht- en geluidsinstallatie.

Doelstelling
Het beheer en de exploitatie van het Cultuurhuus Bathmen ligt in handen van de Stichting
Cultuurhuus Bathmen. Het stichtingsbestuur stelt zich ten doel van het Cultuurhuus Bathmen
het kloppende hart van Bathmen te maken. De in Bathmen rijkelijk vertegenwoordigde
verenigingen weten de weg naar het Cultuurhuus Bathmen al heel goed te vinden waardoor er
een groot aanbod aan activiteiten is.
Het stichtingsbestuur wil door een uitgekiende programmering een gevarieerd aanbod van
activiteiten en voorstellingen aanbieden.

Waarom sponsoring?
Stichting het Cultuurhuus Bathmen heeft als doel om ervoor te zorgen dat het Cultuurhuus
Braakhekke kan voorzien in de behoefte aan faciliteiten voor verenigingen en clubs binnen
Bathmen.
Het Cultuurhuus Braakhekke biedt op dit moment, meestal door de weeks, plaats voor
ongeveer 25 verschillende clubs, verenigingen.
Deze beschikken meestal over een “eigen” ruimte.
De Heeren van Dorthzaal , onze theaterzaal, wordt gebruikt door
Wekelijks; Muziekvereniging Orpheus, Bridgeclub Bathmen.
Een keer per 2 weken ; Recreatieve Bridge Bathmen,
Maandelijks; BBKK, Vrouwen van NU, Oudheidkundige kring, Filmhuis Cinebat,
Ouderensoos Bathmen,
.
Hiernaast vinden er ook veel uitvoeringen en optredens plaats die verzorgd worden door de
plaatselijke bevolking zoals bijvoorbeeld de Battumse Revue, Plattelandsjongeren Bathmen,
Loo&Omstreken, Orpheus, Langenbergmuzikanten, Basisscholen en overige.
Naast deze lokale activiteiten zijn wij ook begonnen met een kleine programmering op
momenten dat de theaterzaal vrij is.
.
De Loozaal wordt dagelijks gebruikt door de Koersbalvereniging Bathmen die daar met 5
groepen hun spel spelen. In de avonduren wordt deze ruimte gebruikt als oefenruimte voor de
Langenbergermuzikanten en door drumorkest Battle. Als deze hiervoor niet nodig is wordt
deze zaal verhuurd aan groepen tot ong. 30 personen, voor bijvoorbeeld het Contactteam
Bathmen, de Wijkaanpak, Gemeente Deventer, BVB en andere huurders.
De Zuidloozaal wordt wekelijks gebruikt als ruimte voor muzieklessen verzorgd door de
Leeuwenkuil tbv Orpheus, Yoga, Meer Bewegen Voor Ouderen, en als vergaderruimte aan
groepen tot ong. 35 pers voor verschillende doelgroepen.
De Apenhuizenzaal is naast de Heeren van Dorthzaal gelegen en wordt daarom bij
voorstellingen vaak gebruikt als artiestenfoyer.
Daarnaast is deze zaal ook in gebruik bij de Leeuwenkuil voor de muzieklessen o.a. slagwerk
en koper. Eveneens wordt deze ruimte ook als vergaderruimte aan groepen tot ongeveer 20
personen verhuurd.

De Oude Molenzaal is gelegen op de eerste verdieping en overdag vaak in gebruik voor
piano, gitaar en koperles.
Op andere momenten wordt deze ruimte verhuurd als vergaderzaal aan groepen tot ongeveer
20 personen.

Door de grote variatie van activiteiten die wij aanbieden ligt het bezoekersaantal per seizoen
op ± 20.000.
Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd en om te kunnen voorzien in de diverse
behoeftes van de gebruikers hebben wij ondersteuning nodig van u als sponsor.
Wij hebben ervoor gekozen om verschillende vormen van sponsoring aan te bieden.
Naast sponsoring in geld is er ook een mogelijkheid om te sponsoren in natura.
In overleg met u stemmen we dit dan op elkaar af.

Wij zijn zo vrij om u ons sponsorplan toe te sturen en zullen binnenkort contact met u
opnemen. Wij hopen dan tot een prettige samenwerking te komen.

Hoofdsponsor of deelsponsor ( nog beschikbaar)
Deelsponsoren:
André Olden makelaars
Vrije plaatsen in overleg

€ 5000,-- sponsoring Heeren van Dorthzaal, de theaterzaal,
Wat staat hier tegenover?
• Naamsvermelding bij de Heeren van Dorthzaal
• Naamsvermelding op de sponsorbord in de hal
Theatervoorstelling
• U ontvangt 20 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze
• U ontvangt 40 consumptiemunten voor uw gezelschap tijdens deze voorstelling

Publiciteit:
• Uw naam/logo wordt vermeld op onze site met een link naar uw bedrijf
• Uw naam/logo wordt meegenomen in de jaarlijkse folder

Zaalhuur:
• U kunt 2 x per seizoen gratis gebruik maken van de Heeren van Dorthzaal met gebruik
van scherm en beamer voor een vergadering, bijeenkomst of presentatie.
Overig:
• U ontvangt een uitnodiging voor 10 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst

Subsponsor ; Grolsch ( niet meer beschikbaar)
€ 1250,-- sponsoring van de Foyer
Wat staat hier tegenover?
• Naamsvermelding in de foyer
• Naamsvermelding op de sponsorbord in de hal
Theatervoorstelling
• U ontvangt 10 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze
• U ontvangt 20 consumptiemunten voor uw gezelschap tijdens deze voorstelling

Publiciteit:
• Uw naam/logo wordt vermeld op onze site met een link naar uw bedrijf
• Uw naam/logo wordt meegenomen in de jaarlijkse folder

Zaalhuur:
• U kunt 1 x per seizoen gratis gebruik maken van de foyer incl. koffie, thee en drankje.
Overig:
• U ontvangt een uitnodiging voor 6 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst

Subsponsor; diverse ondernemers uit Loo en Zuidloo ( niet meer beschikbaar)

Wat staat hier tegenover?
•
•

Naamsvermelding bij de desbetreffende zaal
Naamsvermelding op de sponsorbord in de hal

Theatervoorstelling
•

U ontvangt 2 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze

Publiciteit:
• Uw naam/logo wordt vermeld op onze site met een link naar uw bedrijf
• Uw naam/logo wordt meegenomen in de jaarlijkse folder

Zaalhuur:
• U kunt 1 x per seizoen gratis gebruik maken van de Zuidloozaal of Loozaal incl.
koffie en thee
Overig:
•

U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst

Subsponsor; Emté en Valans ( niet meer beschikbaar)
€ 375,-- sponsoring Oude Molenzaal of Apenhuizenzaal
Wat staat hier tegenover?
•
•

Naamsvermelding bij de ingang van de zaal
Naamsvermelding op de sponsorbord in de hal

Theatervoorstelling
• U ontvangt 2 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze
• Uw naam/logo wordt meegenomen in de jaarlijkse folder

Publiciteit:
• Uw naam/logo wordt vermeld op onze site met een link naar uw bedrijf

Zaalhuur:
• U kunt 2 x per seizoen gratis gebruik maken van de Oude Molenzaal of
Apenhuizenzaal
Overig:
U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst

Lid van de club van 100; 100 leden doneren €100,00
Wat staat hiertegenover?
•
•
•

2 vrijkaarten voor voorstelling naar keuze
50% korting op kaarten van 4 voorstellingen die niet uitverkocht zijn ( te kopen in de
week van de voorstelling)
Uitnodiging voor de sponsoravond

Lid van Cultuurclub
€ 50,00
Wat staat hiertegenover?
•
•

50% korting op 2 voorstellingen die niet uitverkocht zijn ( te koop 2 weken
voorafgaand aan de voorstelling)
Uitnodiging voor de sponsoravond

Bordsponsoring
• 10 x 15 cm
• 35 x 25 cm
• 35 x 55 cm

€ 100
€ 200
€ 350

Bekijk ook onze website;
www.cultuurhuusbraakhekke.nl

