


Ga je (weer) mee naar BUTE 2023?
Elkaar ontmoeten, een bezoek aan de vele kramen, activiteiten voor kinderen, een 
drankje en een hapje en meedoen aan de vernieuwde Lions veiling. Een greep uit 
de diverse activiteiten zaterdag 20 mei tijdens de volgende editie van BUTE op 
Landgoed de Bonte Belevenis bij Den Hoorn.
BUTE is een evenement van Lions Club Texel dat in 2022 voor de eerste keer werd 
gehouden. Meer dan veertienhonderd mensen bezochten de eerste editie en het 
werd afgelopen najaar zelfs uitgeroepen tot beste project uit 73 Lions Clubs in 
Noord-Holland. 
BUTE is bedoeld om geld voor goede doelen in te zamelen. Dat gebeurt met de 
verkoop van eten en drinken, het houden van de Lionsveiling, verhuur van stands 
die als een Fair op het landgoed staan en vele andere acties. 
Ga je zaterdag 20 mei van 12.00 tot 18.00 uur (weer) mee naar BUTE?





Partnerpakket A

Inclusief:
• Hoofdsponsor van het evenement (max. 3 organisaties)
• Media: bedrijfsnaam en logo komt in alle communicatie-uitingen 

voor, tijdens en na het evenement, waaronder BUTE website, social
media, advertentiepagina in de Texelse Courant en billboard 

• Stand tijdens de BUTE Fair (kan vergeven worden als sponsoring aan 
charitatieve instelling)

• 25 gratis strippenkaarten voor kinderactiviteiten
• 15 gratis consumptiebonnen 
• Fee: € 1.000



Inclusief:
• Media: vermelding in BUTE advertentiepagina Texelse Courant, logo 

op website en billboard tijdens evenement
• Stand tijdens de BUTE Fair (kan vergeven worden als sponsoring aan 

charitatieve instelling)
• 10 gratis strippenkaarten voor kinderactiviteiten
• 5 consumptiebonnen 
• Fee: € 250

Partnerpakket B



Inclusief:
• Communicatie: vermelding in BUTE advertentiepagina Texelse 

Courant en billboard tijdens evenement
• Stand tijdens de BUTE Fair (kan ook vergeven worden als sponsoring)
• 2 gratis strippenkaarten voor kinderactiviteiten
• Fee: € 150

Partnerpakket C



Advertentie
Doe mee aan een bijzondere advertentiepagina in de Texelse Courant 
en plaats voor € 85 naam en logo van uw bedrijf op deze pagina.

Supporter van BUTE
Voor € 50 word je naamsponsor. De naam van je bedrijf, of jouw naam, 
wordt vermeld op een billboard bij de entree van BUTE. Op die manier 
je eveneens zien dat je BUTE steunt ten bate van het goede doel.

Plus



Ga je (weer) mee 
naar BUTE 2023?
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