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DE PARELS AAN ONZE KROON





Hoofddoelen Jubileumjaar 
• Gevoel van trots, (h)erkenning en verbinding 

stimuleren en versterken onder onze inwoners, 
vrijwilligers, ondernemers, instellingen enz.

• Inwoners en bezoekers bewust(er) maken van 
de rijke geschiedenis en al het moois dat de gemeente 
Steenbergen als waterrijke parel 
van de Brabantse Wal te bieden heeft aan cultuur, 
erfgoed, recreatie en natuur

• Blijvende (tastbare) herinneringen creëren



Organisatie
• Stuurgroep

- gemeente Steenbergen

• Team 2022 gemeente Steenbergen
- projectleiding | ambtelijke organisatie

• Genootschap van de Meermin
- circa 40 vrijwillige ambassadeurs uit onze samenleving

• Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022
- financiële verantwoordelijkheid + promotie

Burgemeester
Ruud van den Belt
Voorzitter 
stuurgroep 
& stichting

Wethouder
Wilma Baartmans
Voorzitter 
Team 2022,
lid stuurgroep 
& stichting

Angelo van den Berg
Voorzitter 
Genootschap 
van de Meermin

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSteenbergseBode%2Fposts%2Fburgemeester-ruud-van-den-belt-is-deze-week-gestart-met-zijn-column-in-de-steenb%2F1682524421800080%2F&psig=AOvVaw3GjyQ8OyKjJuO67jYvjsPL&ust=1612453676018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi_t5aIzu4CFQAAAAAdAAAAABAP


Het Genootschap van de Meermin stimuleert het verenigingsleven 
in alle kernen, om zoveel mogelijk bestaande en nieuwe activiteiten 
in 2022 zogezegd een jubileumjasje te geven, maar heeft zelf ook 
een aantal nieuwe kernverbindende evenementen ontwikkeld. 



Jubileumprogramma

• Uitgave Jubileumboek

• Hoofdevenementen

• Kernverbindende festiviteiten

• Bestaande activiteiten met 
een jubileumjasje





• In het omvangrijke Jubileumboek dat eind 2021 
verschijnt wordt de rijke historie van De Heen,
Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, 
Steenbergen en De Heen voor het eerst 
“verenigd en vereeuwigd”

• In dit unieke, maar liefst 750 
pagina’s dikke en 5 kilo zware 
naslagwerk, kunt u ook uw eigen
(bedrijfs)naam laten vereeuwigen 
of zelfs een hoofdstuk over uw 
bedrijf laten opnemen

• Kijk voor meer informatie over 
de mogelijkheden op:

www.uweigenjubileumboek.nl
www.jubileumboeksteenbergen.nl

Jubileumboek

http://www.uweigenjubileumboek.nl/
http://www.jubileumboeksteenbergen.nl/


• “Verenigd & Vereeuwigd”
• Zaterdag 20 november 2021
• Aftrap Jubileumjaar + presentatie Jubileumboek
• In samenwerking met Volharding Steenbergen

• Vestingfeest
• Paasweekend 16-18 april 2022
• Terug in de (vesting)tijd
• Vestingstedenroute Zuiderwaterlinie

- in samenwerking met de KNAC en de
Vereniging Nederlandse Vestingsteden

• Sportfeest
• Mei + juni 2022
• Aaneenschakeling van sportevenementen 
• Sportiefste gemeente van Nederland

• “De parel(s) aan de kroon”
• Dinsdag 20 december 2022
• Slotakkoord op de dag dat Steenbergen,750 jaar geleden, 

zijn “Oude Keur” kreeg van de heer van Breda

Hoofdevenementen



Kernverbindende festiviteiten

• Burendag – beter een goede buur…

• Kern&Kwis – leuk en leerzaam!

• Poldertocht – lekker samen de boer op!

•Mega Zeskamp – sportiviteit viert hoogtij!

• (Wereld)recordpoging – samen muziek maken!

• Vlagdag – want het is feest!

Iedereen kan én mag meedoen!



Bestaande activiteiten
• Koos Moerenhout Classic - Steenbergen

• Carnaval – alle kernen, eerste optocht in De Heen

• AH Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi - Steenbergen

• Kruislandse Jaarmarkt - Kruisland

• Steenbergen Live! - Steenbergen

• Prijsdansen – Nieuw-Vossemeer

• Kleine Tour - Steenbergen

• Halloweenfeest – Welberg

• MUZA - Dinteloord

En nog meer dan 150 evenementen per jaar 
voor jong & oud in alle kernen!



Funding
Subsidies, fondsen en sponsoring

Stichting Jubileumjaar 2022



Sponsoring
• Dit unieke jubileum vieren we samen, vanuit onze (maatschappelijke) 

betrokkenheid bij alle doelgroepen in de gemeenschap, in alle kernen 
van de gemeente Steenbergen. 

• Hiervoor heeft de gemeenteraad al in een vroegtijdig stadium de nodige 
middelen beschikbaar gesteld. 

• Daarnaast worden er diverse fondsen en subsidiemogelijkheden 
aangesproken, ter uitbreiding van het budget dat nodig is om vooral de 
activiteiten die vanuit de samenleving worden georganiseerd 
financieel te kunnen ondersteunen en te promoten. 

• Hier willen we ook ons lokale bedrijfsleven graag bij betrekken, 
zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zich in 2022 te profileren en 
betrokken te zijn bij deze unieke mijlpalen.

Samen maken we geschiedenis!



Hoofdsponsorschap

• Voor het fundament van de Jubileumviering werkt de Stichting 
Jubileumjaar Steenbergen 2022 graag samen met (een select 
aantal) hoofdsponsors, bij wie het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in hun DNA zit. 

• Het hoofdsponsorschap beloopt een bedrag van € 25.000,-

https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/sponsoren/

https://steenbergen2022.nl/wie-doet-mee/sponsoren/
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• Vermelding met logo + bedrijfsprofiel en link naar 

uw eigen website op www.steenbergen2022.nl

• Eregast bij hoofdevenementen (met genodigden)

• Betrokkenheid bij de Stichting Jubileumjaar 

Steenbergen 2022

• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors

• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen

• Vlaggen, tafelvlaggetjes, banieren, spandoeken en 

reclameborden met jubileumlogo en/of (gecombineerd 

met) uw eigen bedrijfslogo

http://www.steenbergen2022.nl/
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- Jubileumboek + 5 gratis exemplaren (oplage 1.500) 

- Eigen pagina – advertentie of advertorial – in magazine (oplage 12.500)

- programmaboekjes en -overzicht(en)

- Speciale jubileumpagina’s en –bijlagen in lokale media + advertorial(s)

- Lichtkranten bij de entrees van Steenbergen en Dinteloord

- SLOS TV + kabelkrant

- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, bij evenementen 

en persmomenten

- Uitgaande post en mail Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022

- LinkedIn 

• Sponsorpakket met jubileumartikelen met de mogelijkheid om hier eigen 
producten aan toe te voegen

• Intrinsieke waarde circa € 5.000,-

Maatwerk in overleg
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• Vermelding met logo + bedrijfsprofiel en link naar uw eigen website 
op www.steenbergen2022.nl

• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen

• Eregast bij hoofdevenementen

• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors

• Vlaggen, tafelvlaggetjes, banieren, spandoeken en reclameborden met 
jubileumlogo en/of (gecombineerd met) uw eigen bedrijfslogo

• 3 gratis exemplaren van het Jubileumboek

• Naams- en/of logo-vermelding:

- 1/2 pagina advertorial of advertentie in magazine (groter formaat tegen aantrekkelijke 

meerprijs)

- Programmaboekjes en -overzicht(en)

- Speciale jubileumpagina’s en -bijlagen in lokale media

- Lichtkranten bij de entrees van Steenbergen en Dinteloord

- SLOS TV + kabelkrant

- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, bij evenementen en persmomenten

• Sponsorpakket met jubileumartikelen met de mogelijkheid om hier eigen producten 

aan toe te voegen

• LinkedIn 

Intrinsieke waarde minimaal circa € 1.000,-

http://www.steenbergen2022.nl/
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 + • Vermelding met logo + link naar uw eigen website 

op www.steenbergen2022.nl

• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen

• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors

• Vlaggen, tafelvlaggetjes en spandoek of banier met jubileumlogo

• 2 gratis exemplaren van het Jubileumboek

• Naams- en/of logo-vermelding:

- 1/4 advertentie in magazine (groter formaat tegen meerprijs)

- Programmaboekjes en -overzicht(en)

- Speciale jubileumpagina’s en -bijlagen in lokale media

- SLOS TV + kabelkrant

- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, 

bij evenementen en persmomenten

- LinkedIn 

• Sponsorpakket met jubileumartikelen met mogelijkheid om hier 
eigen producten aan toe te voegen

Intrinsieke waarde minimaal circa € 400,-

http://www.steenbergen2022.nl/
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 + • Vermelding met logo op www.steenbergen2022.nl

• Vrij gebruik van jubileumlogo op al uw uitingen

• Netwerkbijeenkomst(en) van en voor sponsors

• Vlaggen en tafelvlaggetjes met jubileumlogo

• 1 gratis exemplaar van het Jubileumboek

• Naams- en/of logo-vermelding:

- Programmaboekjes en -overzicht(en)

- Sponsorbord(en) in de publiekshal van het gemeentehuis, 

bij evenementen en persmomenten

- LinkedIn 

• Sponsorpakket met jubileumartikelen met mogelijkheid om hier 
eigen producten aan toe te voegen

• Advertentie of advertorial in magazine tegen aantrekkelijke meerprijs

Intrinsieke waarde minimaal circa € 150,-

http://www.steenbergen2022.nl/


Vrije sponsoring

• Wilt u een andere bijdrage leveren, financieel of in natura of 

toegespitst op bepaalde evenementen? 

• Ook dan gaan wij natuurlijk graag het gesprek met u aan voor een 

sponsorpakket op maat.



Heeft u vragen of wilt u reageren?

Stichting Jubileumjaar Steenbergen 2022

stichtingjubileumjaar2022@gemeente-steenbergen.nl

(0167) 54 33 13

www.steenbergen2022.nl

mailto:stichtingjubileumjaar2022@gemeente-steenbergen.nl
http://www.steenbergen2022.nl/

