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Dansschool Dance Spirit is een unieke, 

bruisende dansschool gevestigd in 
Vleuten. Onze dansschool is in 2010 

opgericht door Kim Mol. 
 

Inmiddels is Dance Spirit gegroeid tot 160 
dansende leden en daarmee een begrip 

geworden in Vleuten en omstreken. De 
danslessen worden gegeven op twee 
locaties: in buurtcentrum ‘De Weide 

Wereld’ in Vleuterweide en in 
buurtcentrum ‘De Schakel’ in Vleuten. 

 
Dance Spirit is een laagdrempelige 
dansschool. Voor een klein bedrag 
kunnen de leden meedoen met de 

danslessen. De danslessen beginnen al 
vanaf een leeftijd van 3,5 jaar. 

 

Over ons 

 
Wat dansschool Dance Spirit 

uniek maakt, is dat het 
docententeam bestaat uit een 

groep van 10 bevlogen docenten 
die door het dansen een hechte 

vriendschap hebben 
opgebouwd. 

De missie van de dansschool is 
dan ook leden hetzelfde plezier te 

laten ervaren; sporten met 
vrienden. Onze danslessen 

dragen bij aan een gezonde 
levensstijl, creatieve ontwikkeling, 
het sluiten van vriendschap, het 

ontwikkelen van een positief 
zelfbeeld en het krijgen van 

zelfvertrouwen. Wij zijn een zeer 
toegankelijke dansschool, 

iedereen is welkom! 
 

Missie 
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Dansschool Dance Spirit neemt deel aan 
zoveel mogelijk plaatselijke evenementen, 
zoals: 
• Optredens op Koningsdag, 
• Jaarmarkten, 
• En (zomer)feesten. 
 
Wij vinden het geven van  
benefiet optredens erg belangrijk,  
dit wordt altijd kosteloos gedaan. 
 
Dansschool Dance Spirit organiseert: 
• Drie keer per jaar een grote dansshow; 

één rondom kerst en twee aan het 
einde van het dansseizoen in juni. 

 
Doelgroep 
• Deze shows worden gehouden voor 

familie en vrienden van de leden. 
• De dansshows zijn altijd uitverkocht. 
• Per show betekent dat minimaal 330 

bezoekers. 
• Ook doen de selectieteams van 

dansschool Dance Spirit mee met grote 
danswedstrijden die extern worden 
georganiseerd.  

• Dance Spirit is actief op social media, 
iedere week wordt er gepost op één 
van onze sociale media kanalen. 

 

Onze activiteiten 

 
Het sponsoren van Dance Spirit is een geweldig middel om, tegen relatief geringe kosten, positieve 

publiciteit te genereren voor uw onderneming en tegelijkertijd iets te doen voor anderen. 
 

Door de centrale locaties in Vleuten, het laagdrempelige systeem, de missie en onze deelname 
aan evenementen, benefiet optredens en danswedstrijden, heeft dansschool Dance Spirit een 

groot bereik en naamsbekendheid in Vleuten en omstreken. 
 

Het resultaat voor u als sponsor resulteert in de verhoging van naamsbekendheid in Vleuten en 
omstreken. Bovendien geeft u met sponsoring uiting aan de sociale en maatschappelijke 

betrokkenheid.  
 

Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van kleding/kostuums en de deelname aan danswedstrijden. 
Uw sponsoring is dus daadwerkelijk terug te zien. 

 

Waarom sponsoren? 
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Onderdelen: Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Losse 
onderdelen 

Eigen bedrijfspagina: een pagina 
op onze website met uw 
bedrijfslogo en  beschrijving 
(inclusief link naar uw 
bedrijfswebsite) 

x    

Algemene sponsorpagina: uw 
logo komt op de algemene 
sponsorpagina 

x x x x 

Social media: vermelding op onze 
kanalen waaronder Facebook en 
Instagram 

x x x x 

Vermelding filmmateriaal: 
vermelding op YouTube of DVD 

x x   

Programmaboekje eindshow: uw 
logo wordt weergegeven op de 
sponsorpagina 

x x x x 

Achtergrond logo dansshows: uw 
logo zichtbaar tijdens shows   

x x x x 

Reclamebanner of vlag: 
mogelijkheid tot plaatsen tijdens 
shows 

x x  x 

Dansshows: benoeming van uw 
bedrijf tijdens onze shows  

x x x  

Evenementen: benoeming van 
uw bedrijf tijdens evenementen 

x    

Kleding: uw logo op kleding van 
selectieteams van Dance Spirit  

   x 

Sponsoring in natura    x 

     

Looptijd: 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 

Prijs per jaar: € 800,- € 500,- € 250,- In overleg 

Heeft u interesse om sponsor te worden? Of wilt u meer informatie over dit 
onderwerp?  
Neem dan contact op met Kim Mol 
Telefoon: 06 47 62 10 67 
Email: kim.mol@dansschool-dancespirit.nl 
 

Sponsormogelijkheden 
 

Hiernaast staan de 
verschillende 

sponsormogelijkheden. 
Naast de hiernaast 

genoemde opsomming zijn 
ook andere vormen van 

sponsoring te bespreken. Te 
denken valt bijvoorbeeld in 

sponsoring in natura. 
Uiteraard zijn ook 
combinaties van 

verschillende 
sponsormogelijkheden 

mogelijk. Zie de bijlagen 
voor toelichting. 
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