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C.S. de Kleibatsers  
 

Al 54 jaar wordt het carnavalsfeest gevierd in Fijnaart, beter bekend als Ut Kleigat tijdens 

de leutdagen. Wat ooit kleinschalig begon als kinderfeest is nu een feest voor iedereen! 

Carnaval is een feest voor jong en oud en speelt zich niet alleen af in de kroeg. De 

Kleibatsers richten zich daarom juist met haar activiteiten op doelgroepen voor wie 

carnaval niet vanzelfsprekend is, denk hierbij aan de kindermorgen, tienerbal, 

seniorenmiddag en het ziekenbezoek. Ook de verschillende optochten zijn activiteiten 

waar iedere Kleibatser van kan genieten. Natuurlijk worden voorafgaand aan carnaval 

de traditionele carnavalsbals georganiseerd.  

  

 

Sinds 2017 zijn er vele nieuwe 

mensen als vrijwilliger actief binnen 

de stichting met frisse nieuwe 

inzichten. Alle vrijwilligers hebben 

zich georganiseerd in werkgroepen, 

waarbij iedere werkgroep wordt 

geleid door een zogenaamde 

kartrekker. Het dagelijkse bestuur van 

CS De Kleibatsers houdt het overzicht 

en stuurt bij waar nodig.  

 

‘Wa hedde gij nou aon?’  
In 2020 kan iedereen zich flink 

uitdossen en zullen de loopgroepen 

hun voordeel doen. Het motto 

prikkelt tot ieders fantasie, dus doe je 

gekste pakkie aan en vier gezellig 

mee! 
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Inhoudsopgave  
  

In deze brochure vindt u een overzicht van alle activiteiten en sponsormogelijkheden van 

CS De Kleibatsers. We hopen op uw steun te mogen rekenen en met uw bijdrage een 

fantastisch carnavalsfeest te organiseren voor jong en oud!  

Een overzicht voor sponsormogelijkheden voor uw bedrijf vindt u bij ‘zakelijke 

fondsenwerving’. Wilt u een persoonlijke bijdrage leveren, dan kan dat via de 

‘particuliere fondsenwerving’. Daarnaast staan wij altijd openen voor nieuwe ideeën 

voor eventuele bijdragen.  
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Onze activiteiten 
 

Kinderochtend  
Voor de kinderen tot en met ongeveer 10 jaar organiseren De Kleibatsers een speciale 

kinderochtend op maandag 24 februari. Tijdens deze ochtend worden tal van spelletjes 

gespeeld, een echte kleigat quiz gespeeld, polonaises gelopen en diverse leuke dansjes 

gedaan. De entree is gratis voor kinderen en hun ouders. 

  

Seniorenmiddag  
Carnaval is niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Daarom organiseren De 

Kleibatsers voor de ouderen onder ons een leuke carnavalsmiddag met aangepast 

programma op maandag 24 februari. Toegang, koffie/thee en entertainment is gratis 

voor onze oudere medemensen.  

 

Ziekenbezoek  
Door een bezoek aan de zieken en eenzamen te brengen worden deze ook betrokken 

bij het carnavalsfeest.  

 

 

Vlegelverbranding  
Op dinsdagavond 25 februari wordt het feest officieel beëindigd met de verbranding van 

Jan de Vlegel. We verwachten weer een grote opkomst om gezellig nog even terug te 

blikken op carnaval 2020.   
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 Onze optochten 
 

Grote optocht  
Op zaterdagmiddag 22 februari trekt de grote optocht van ‘t Kleigat door de straten. 

Deze optocht met vele grote en kleine wagens, loopgroepen en enkelingen is één van 

de hoogtepunten van Carnaval! 

 

 

Mini optocht  
Voor de kinderen van de lagere scholen in Fijnaart en Heijningen wordt op 

dinsdagmiddag 25 februari een speciale kinderoptocht georganiseerd gevolgd door een 

leuk amusementsprogramma.  

    
Lampion optocht  
Voorafgaand aan de vlegelverbranding vindt de lampion optocht plaats. Deze optocht, 

als afsluiting van carnaval, wordt ieder jaar grootser en trekt ook steeds meer verlichte 

wagentjes. 
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Onze bals 

 

Dun Ellufdu van dun Ellufdu  
Met het ‘dun Ellufde van dun Ellufdu’ bal wordt het carnavalsseizoen met een knal 

ingeluid. In ‘t Kleigat gebeurt dit traditioneel met de presentatie van de nieuwe prins en 

het liedjesfestival. Tijdens deze gezellige feestavond strijden verschillende muzikale 

groepen om de felbegeerde bokaal mee naar huis te kunnen nemen. 

 

 

 

Vrouwkusbal  
De woensdag voorafgaand aan carnaval kunnen de dames zich uitleven op het 

Vrouwkusbal. Dit bal is speciaal voor alle vrouwkus van ‘t Kleigat. 

    
Tienerbals 
Op de dinsdagavond zijn de tieners van het Kleigat aan de beurt. Lekker feesten op 

carnavalsmuziek met allemaal leeftijdgenoten. 

 

 

Vlegelbal  
Aansluitend aan de vlegelverbranding wordt het vlegelbal georganiseerd. De laatste 

kans om nog mee te blèren op carnavalsmuziek.  
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Fondsenwerving  

  
Carnaval is hedendaags een cultureel festijn dat door verschillende mensen van 

verschillende leeftijden, afkomst en geloof wordt gevierd. Carnaval is onderdeel van de 

leefbaarheid van onze woonomgeving en draagt bij aan sociale verbindingen. De 

Kleibatsers hebben dit cultureel evenement weer prominent op de kaart gezet in Fijnaart, 

Heijningen en omstreken (Kleigat). Deze inspanningen brengen echter kosten en 

investeringen met zich mee. Door middel van een sponsor programma worden middelen 

aangetrokken om dit mogelijk te maken.  

Om de verschillende activiteiten van CS De Kleibatsers door te kunnen laten gaan zijn er 

fondsen nodig. De fondsenwerving is onderverdeeld in de particuliere en in de zakelijke 

fondsenwerving. 

  

Particuliere fondsenwerving  
Carnaval is een feest voor iedereen. Daarom kan ook iedereen zijn steentje bijdragen 

aan dit volksfeest. De jaarlijkse collecte zal dit jaar plaats vinden in de vorm van een 

loterij. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om een vrijwillige donatie te geven! 

Ook met de aanschaf van Kleigat artikelen, zoals een sjaal, button of vlag draagt u bij 

aan het carnavalsfeest. De opbrengsten hiervan gaan rechtstreeks naar het Fenderts 

carnaval.  

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vind u op pagina 8.  

  

Zakelijke fondsenwerving  

Voor ondernemers en winkeliers in de regio Fijnaart, Heijningen en Oudemolen biedt het 

sponsorprogramma van De Kleibatsers uitstekende mogelijkheden om hun diensten, 

producten en/of onderneming op professionele en gepaste wijze onder de aandacht te 

brengen onder de bijna 7000 inwoners van onze regio.  

Voor de bedrijven in onze regio is carnaval een uitgelezen kans om zich extra onder de 

aandacht te brengen bij de Fendertse bevolking. Dit kunt u natuurlijk doen door een 

advertentie in D’n Dor(p)svlegel, maar er zijn nog vele ander mogelijkheden.  

Zo zijn er verschillende pakketten samengesteld die interessant voor u kunnen zijn. Zit uw 

pakket er niet tussen? We kunnen altijd een pakket op maat maken!  

Een overzicht van de verschillende sponsormogelijkheden vind u vanaf pagina 9.  
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Particuliere fondsenwerving 

Loterij  € 2,-  
 

De Grote Kleigatse Loterij is een jaarlijks terugkerend succes! Met een lot voor maar 2 

euro maakt u kans op mooie geldprijzen en steunt u carnaval in het Kleigat. 

1e prijs 444 euro  

2e prijs 333 euro  

3e prijs 222 euro  

En nog diverse troostprijzen… 

Voorafgaand aan carnaval zullen de loten te koop worden aangeboden op de 

verschillende bals. Daarnaast zullen een aantal weken voor carnaval lotenverkopers 

langs de Kleigatse huizen gaan, zodat iedereen de kans krijgt om een lot te kopen.  

De trekking vindt plaats na de vlegelverbranding op dinsdag 25 februari.  

Merchandise  
 

Als carnavalsliefhebber wilt u natuurlijk laten zien dat u een echte Kleibatser bent! Dat 

kan met onze Kleigat merchandise. Wij bieden u de volgende artikelen aan waarmee u 

tevens het carnaval steunt:  

  

Vlag 150x100cm,     15,- euro  

Hang de vlag uit met carnaval! Met de officiële Kleigat vlag laat u zien dat u een echte 

Kleibatser bent en het carnaval een warm hart toe draagt!  

  

Sjaal 140x17cm, gebreid,   10,-  euro  

Een gebreide carnavalssjaal van de Kleibatsers is niet alleen warm, maar ook lekker 

feestelijk! Bovendien kan een echte Kleibatser niet ontbreken in uw kledingkast met al die 

optochten in ons dorp. 

  

Button       1,- euro.  

De exclusieve ‘Wa hedde gij nou aon?’ button is het vervolg van een nieuwe traditie. De 

Kleibatsers button wordt in 2020 in gelimiteerde oplage uitgebracht en mag natuurlijk niet 

missen naast de button van vorig jaar op uw carnavalspak!  

Vriend van de Kleibatsers  € 25,-  
Voor het bedrag van 25 euro mag u zich Vriend van de Kleibatsers 2020 noemen. U wordt 

vermeld op de ‘vrienden van de Kleibatsers’ pagina van D’n Dor(p)svlegel en op de 

nieuwe website. Bovendien krijgt u de ‘Wa hedde gij nou aon?’ button met lot en een 

vlag of sjaal.  
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Zakelijke fondsenwerving 

D’n Dor(p)svlegel  
  

D’n Dor(p)svlegel is de carnavalskrant van ’t Kleigat. Naast het programma van de 

Kleibatsers en alle informatie over het carnavalsfeest van 2020 staat het krantje vol met 

interviews, weetjes en leut. Dit krantje met een oplage van 3.200 exemplaren is daarom 

de uitgelezen kans om uw advertentie op een carnavaleske manier onder de aandacht 

te brengen van de lokale bevolking. De krant wordt gratis huis aan huis verspreid in het 

gebied van de voormalige gemeente Fijnaart & Heijningen (Fijnaart, Heijningen, 

Oudemolen, Zwingelspaan en het buitengebied)  

  

D’n Dor(p)svlegel wordt uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Lokaal en heeft 

daarom ook het bekende formaat van Fendert Lokaal (923,5 x 31,5 cm). Een opvallend 

formaat: net wat groter dan een magazine, maar toch gemakkelijk ‘uit de hand’ te 

lezen. Natuurlijk is het gehele krantje in full colour gedrukt waardoor ook uw advertentie 

extra opvalt!  

  

Voor de advertenties hanteren wij onderstaand tarieven:  

 Formaat     afmeting in mm          kosten  

1/16 pagina    48 b x 68 h of 100 b x 32 h      25 euro     

1/8 pagina    100 b x 68 h of 48 b x 140 h      46 euro  

1/4 pagina    100 b x 140 h of 205 b x 68 h     85 euro  

1/2 pagina    205 b x 140 h of 100 b x 285 h     150 euro  

1 pagina     205 b x 285 h           275 euro  

Achterkant    205 b x 285 h           325 euro  

Banner 

voorkant   

  205 b x 48 h            160 euro  

  

Ook de Kleibatsers gaan mee met de tijd, want in het 54e carnavalsjaar kan online 

marketing niet ontbreken. Daarom wordt u ook vermeld op de sponsorpagina van de 

Kleibatsers website en de Facebook pagina wanneer u adverteert in D’n Dor(p)svlegel.  

  

Sponsorpaketten  € 250,- 
 

Seniorenmiddag  

Carnaval is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom organiseren De Kleibatsers voor 

de ouderen onder ons een leuke carnavalsmiddag met aangepast programma op 

maandag 24 februari. Toegang, koffie/thee en entertainment is gratis voor onze oudere 

medemensen.  

  

In dit sponsorpakket is opgenomen:  

 Vermelding logo bij promotie van deze activiteit in dorpsvlegel en op website.  

 Vermelding logo bij promotie van deze activiteit op Facebook. 
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 Uw (eigen) bedrijfsvlag/banner 

aanwezig bij de activiteit. 

 Mogelijkheid tot het aanbieden van 

waren/promotie bij de activiteit.  

 Advertentie in dorpsvlegel ½ pagina in 

D’n Dor(p)svlegel en op 

website/facebook.  

  

Met uw bijdrage van 250 euro worden een 

groot deel van de kosten gedekt.  

 

 

Kinderochtend  

Voor de kinderen tot en met 10 jaar organiseren De Kleibatsers een speciale 

kinderochtend op maandag 24 februari. Tijdens deze ochtend worden tal van spelletjes 

en andere carnavaleske activiteiten aangeboden. De entree is gratis voor kinderen en 

hun ouders.  

 

In dit sponsorpakket is opgenomen:  

 Vermelding logo bij promotie van deze activiteit 

in dorpsvlegel en op website.  

 Vermelding logo bij promotie op Facebook. 

 Uw (eigen) bedrijfsvlag/banner aanwezig bij de 

activiteit. 

 Mogelijkheid tot het aanbieden van 

waren/promotie bij de activiteit.  

 Advertentie in dorpsvlegel ½ pagina in D’n 

Dor(p)svlegel en op website/facebook.  

 

 Met uw bijdrage van 250 euro worden een groot 

deel van de kosten gedekt.  

 

Kinderoptocht  

Voor alle kinderen van de lagere scholen in Fijnaart en Heijningen wordt op 

dinsdagmiddag 25 februari een speciale kinderoptocht georganiseerd gevolgd door een 

leuk amusementsprogramma.  

  

In dit sponsorpakket is opgenomen:  

 Vermelding logo bij promotie van deze activiteit in dorpsvlegel en op website.  

 Vermelding logo bij promotie op Facebook. 

 Uw (eigen) bedrijfsvlag/banner aanwezig bij de activiteit. 

 Mogelijkheid tot het aanbieden van waren/promotie bij de activiteit  

 Advertentie in dorpsvlegel ½ pagina in D’n Dor(p)svlegel en op website/facebook  

  

Met uw bijdrage van 250 euro worden een groot deel van de kosten gedekt. 
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Tienerbal 

Voor alle tieners van Fijnaart en omgeving wordt op dinsdagavond 25 februari een 

tienerbal georganiseerd obv een dj met leuke muziek en een hapje en drankje.  

  

In dit sponsorpakket is opgenomen:  

 Vermelding logo bij promotie van deze activiteit in dorpsvlegel en op website.  

 Vermelding logo bij promotie op Facebook. 

 Uw (eigen) bedrijfsvlag/banner aanwezig bij de activiteit. 

 Mogelijkheid tot het aanbieden van waren/promotie bij de activiteit  

 Advertentie in dorpsvlegel ½ pagina in D’n Dor(p)svlegel en op website/facebook  

  

Met uw bijdrage van 250 euro worden een groot deel van de kosten gedekt. 

 

 

Club van 111  € 111,- 
 

Als lid van de club van 111 krijgt u een speciaal aanbieding. Dit pakket ter waarde van 

170 euro wordt u aangeboden voor 111 euro!  

 

  

In dit sponsorpakket is opgenomen:  

 Vermelding op de ‘Club van 111’ pagina in D’n Dor(p)svlegel en op de website en 

Facebook pagina 

 1/4 pagina advertentie in D’n Dor(p)svlegel 

 Deelname aan de reclame karavaan met eigen bedrijfsauto. 
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Optocht pakketten    
 

Een van de hoogtepunten tijdens carnaval is de Grote optocht. Met de vele wagens is 

dit een optocht die je niet mag missen. Om de optocht in stand te houden en naar een 

hoger niveau te tillen is het prijzengeld verhoogd voor alle deelnemers.  

  

U kunt als optocht sponsor uw bijdrage leveren door deel te nemen aan de reclame 

karavaan of één van de prijzen te sponsoren. Wij bieden u het onderstaande aan:  

  

1e prijs Grote wagens   440 € 
 Deelname aan reclame karavaan met eigen bedrijfswagen.  

 Advertentie hele pagina D´n Dor(p)svlegel en vermelding op Website en Facebook.  

 Vermelding in D´n Dor(p)svlegel bij programma grote optocht.  

  

 2e prijs Grote wagens   330 €  

 Deelname aan reclame karavaan met eigen bedrijfswagen.  

 Advertentie 1/2 pagina D´n Dor(p)svlegel en vermelding op Website en Facebook.  

 Vermelding in D´n Dor(p)svlegel bij programma grote optocht  

  

 3e prijs Grote wagens    220 €  

 Deelname aan reclame karavaan met eigen bedrijfswagen.  

 Advertentie 1/4 pagina D´n Dor(p)svlegel en vermelding op Website en Facebook.  

 Vermelding in D´n Dor(p)svlegel bij programma grote optocht  

 

1e prijs Kleine wagens   220 € 

  Deelname aan karavaan met eigen bedrijfswagen.  

 Advertentie 1/4 pagina D´n Dor(p)svlegel en vermelding op Website en Facebook.  

 Vermelding in D´n Dorpsvlegel bij programma grote optocht  

 

1e prijs Grote Groepen   220 € 
  Deelname aan karavaan met eigen bedrijfswagen.  

 Advertentie 1/4 pagina D´n Dor(p)svlegel en vermelding op Website en Facebook.  

 Vermelding in D´n Dorpsvlegel bij programma grote optocht  

 

 

Reklamekaravaan   100 € 

Rijd met uw eigen bedrijfswagen mee met de reclame-karavaan voorafgaand aan de 

grote optocht en vergroot uw naamsbekendheid onder het aanwezige publiek. Tijdens 

deze karavaan kunt u flyers, goodiebags of andere promotiematerialen uitdelen aan de 

toeschouwers. 

 


