
GLAZEN CAFÉ
PARTNERPROPOSITIE



SAMEN IN STRIJD
TEGEN KANKER!

HET GLAZEN CAFÉ 2022

Na twee edities is het Glazen Café weer terug van weggeweest. Door de enorme populariteit 
van het evenement zal dit jaar het Glazen Café voor het eerst plaatsvinden in het Asta 
Theater. Hier willen wij het evenement weer toekomstbestendig maken. KiKa, Pink Ribbon én 
Kankeronderzoekfonds Limburg zijn de doelen waar Stichting Beek FM, onze ambassadeurs, 
de DJ’s (Rick Wouters, Frank Martens en Silvan Falchi), de vrijwilligers én natuurlijk onze 
donateurs zich dit jaar voor zullen inzetten. Kanker is namelijk nog steeds doodsoorzaak 
nummer 1 in Nederland. Elk jaar overlijden er ruim 47.000 duizend mensen aan kanker wat 
overeenkomt met 1 op de 3 Nederlanders die vroeg of laat te maken krijgt met kanker. Door 
te kiezen voor deze doelen bereiken we een brede groep mensen in de maatschappij die te 
maken krijgt met deze vreselijke ziekte.

WAAROM EEN ZAKELIJKE BIJDRAGE INTERESSANT IS

Een schenking doen namens je bedrijf of onderneming kan als partner van Beek FM! Je 
draagt dan niet alleen een steentje bij aan het goede doel maar je logo en bedrijfsvoering 
zal ook gecommuniceerd gaan worden via verschillende platformen (afhankelijk van het 
pakket). Beek FM heeft een enorm breed draagvlak in de hele gemeente en bij het afgelopen 
Glazen Café zijn ruim 30.000 unieke luisteraars ingeschakeld om te luisteren naar de show. 
Kortom een unieke kans om én je financiële steuntje bij te dragen aan het goed doel én te 
werken aan je promotie/marketing. Stichting Beek FM is daarnaast door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze 
ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren 
van belastingvoordeel. Donateurs aan een ANBI mogen namelijk hun giften, onder bepaalde 
voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 
PAKKETTEN & MEER INFO

Op de volgende bladzijden van deze partnerpropositie kunt u het overzicht van de pakketten 
van dit jaar vinden. Heeft u daarnaast vragen over deze brochure? Neem dan contact op met 
onze penningmeester: Koen Harbers via koen@beekfm.nl. 
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PARTNER PAKKETTEN
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BRONS
€ 100,-

Vermelding op

• Website
• Facebook
• Sponsorbanner
• LED-Schermen
• Radioadvertentie
• Toegang speakeasy
• Crew shirts*

PLATINUM
€ 1000,-

Vermelding op

• Website
• Facebook
• Sponsorbanner
• LED-Schermen
• Radioadvertentie
• Toegang speakeasy
• Crew shirts*

GOUD
€ 500,-

Vermelding op

• Website
• Facebook
• Sponsorbanner
• LED-Schermen
• Radioadvertentie
• Toegang speakeasy
• Crew shirts*

+ RADIOADVERTENTIE + RADIOADVERTENTIE

ZILVER
€ 300,-

Vermelding op

• Website
• Facebook
• Sponsorbanner
• LED-Schermen
• Radioadvertentie
• Toegang speakeasy
• Crew shirts*

Beek FM Crew Shirts

De optimale manier van bedrijfspromotie is via de 
shirts van onze vrijwilligers. Dagelijks zullen ruim 60 

vrijwilligers met uw logo op het shirt rondlopen.

VRIJE DONATIE

Wilt u liever een vrije donatie doen aan het Glazen Café onder de 100 euro en hier toch een 
kwitantie van ontvangen zodat u aanspraak kunt maken op het belastingvoordeel vanwege 
onze ANBI status? Laat dit ons dan weten! Onze penningmeester Koen Harbers helpt u graag.

Koen Harbers - penningmeester
koen@beekfm.nl
06 34379706


