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Beste Mattie van Lulboompop, 
 

Wij zijn alweer zover; jij toch ook? 
 

Dit jaar gaan wij samen met onze matties knallen op een gevarieerde maar vooral gezellige, ambitieuze 
editie van Lulboompop. Het programma is bijna compleet en wij hebben er zin in om voor alle bezoekers 
een mooi festival te organiseren op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2023. 

 

De vorige editie heeft aangetoond dat wij niet zonder de financiële ondersteuning van onze matties een 
geslaagd festival kunnen organiseren, ondanks alle uurtjes die de organisatie met alle vrijwilligers zonder 
vergoeding besteed. Het festival is financieel gezond mede door jullie bijdrage en het geld wat over is 
gebleven na vorige edities. Dit geld wordt weer volledig besteed aan de organisatie van deze editie. Dit zie 
je terug in de fantastische line-up, aankleding en hoge eisen die wij stellen aan alle faciliteiten. Kijk eens op 
onze bijgewerkte website www.lulboompop.nl en ervaar de #knaldrang. 

 

Lulboompop spaart geen centen, maar mooie momenten! 

Op verzoek van onze matties hebben wij de sponsorpakketten uitgebreid. Ieder pakket is natuurlijk weer 
voorzien van vrijkaarten voor het gehele weekend, speciaal bierkaarten voor heerlijke speciaal biertjes op 
ons gezellige terras met volledig eigen programmering (rustige live muziek). Pakketten vanaf € 500 zijn 
tevens voorzien van consumptiebonnen en kluisje(s). 

 

DE VOLGENDE PAKKETTEN ZIJN BESCHIKBAAR (ALLE BEDRAGEN EXCLUSIEF 21% BTW): 
 

PLATINA € 1.500.- GOUD € 1.000.- ZILVER € 500.- 
incl. 15 weekendkaarten incl. 10 weekendkaarten incl. 5 weekendkaarten 
incl. 15 speciaal bierkaarten incl. 10 speciaal bierkaarten incl. 5 speciaal bierkaarten 
incl. 60 consumptiebonnen incl. 40 consumptiebonnen incl. 20 consumptiebonnen 
incl. 3 kluisjes incl. 2 kluisjes incl. 1 kluisje 
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Als mattie van Lulboompop heb je de mogelijkheid om vooraf extra consumptiebonnen te bestellen (€ 2,50 
per consumptie excl. btw) welke tegelijk met het sponsorpakket worden gefactureerd. Dit levert een klein 
voordeel op voor de teruggave btw. Leuke gelegenheid om met je bedrijf of met vrienden/vriendinnen op 
vrijdagmiddag een borrel te drinken met livemuziek en een hapje te eten op onze gevarieerde foodcorner. 

 

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat uw bedrijf zichtbaar is op onze website, via social media en op het 
festivalterrein. Graag hiervoor het bedrijfslogo in pdf-format (PSD of PNG-format is ook mogelijk) mailen 
naar info@lulboompop.nl. Indien het logo van de vorige editie nog prima is dan gebruiken wij dat logo. 

 

We gaan er weer een super editie van maken samen met onze vrijwilligers en matties. 
 

Groetjes en op naar Lulboompop 2023 ! 
 
Team Lulboompop  
Website: www.lulboompop.nl 


