
 

 
 

  

 Diggiefeest 2019 
  

Waarom sponsoren? 
Als organisatie stelden we 5 goede redenen op om het Diggiefeest te sponsoren. 

Hieronder kun je ze alvast lezen. 

1. Diggie vzw: een uniek project 
De opbrengst van het Diggiefeest wordt gestoken in de eigen werking, namelijk van 

Diggie vzw. 

Diggie vzw is een kinder- en gezinsboerderij, gelegen in Brakel in het hart van de 

Vlaamse Ardennen. Sinds 1974 is het een uniek project gedragen door een steeds 

vernieuwende groep enthousiaste jonge mensen. Vrijwilligers geven vorm aan een 

boerderij waar alle kinderen en volwassenen welkom zijn om te genieten van de 

prachtige natuur, de boerderijdieren, de moestuin, de planten, de rust én de 

bedrijvigheid. 

Het is een project waarin door de boerderij verschillende werkingen en doelgroepen 

elkaar ontmoeten. Er is het jeugdwerkluik waarin vrijwilligers heerlijke vakanties 

organiseren voor kinderen met diverse achtergronden. Maar ook in de dagelijkse 

werking vinden mensen 

van verscheidene 

leeftijden hun plek, zo 

komt gezinsvervangend 

tehuis Gandae vzw elke 

week klussen op de 

boerderij, maar is er ook 

plek voor time-out-

projecten en werkstraffen 

en werken we samen met 

Amon vzw, een 

jeugdhulporganisatie. 

Het hele jaar door valt er 

van alles te beleven op Diggie: kampen voor alle leeftijdsgroepen, gezinsweekends, open 

dagen, klasuitstapjes, verjaardagsfeestjes, ... Dieren voederen en 

verzorgen, ponyrijden, stallen uitkuisen, brood bakken, in de 

moestuin werken, ... Alles waaraan je denkt bij het woord 

boerderij en natuur, kan je doen, beleven en ervaren op Diggie. 



 

 
 

Dat je hier elke keer opnieuw en onvergetelijk tijd beleeft, dat staat vast!  

Diggie vzw is een begrip in Oost-Vlaanderen en daarbuiten. Het is een vzw met een 

groot hart voor mens, dier en de natuur. Een vzw die erin slaagt om elk jaar 6000 

bezoekers, jong en oud, naar de boerderij te brengen om met elkaar en met de natuur 

in contact te komen. Hierdoor geeft Diggie een meerwaarde aan de buurt en zet het 

mee Brakel op de kaart.  

2. Duurzaamheid 
Een van de uitgangspunten van Diggie vzw is inzetten op duurzaamheid in alle facetten 

van haar werking.  

We willen de ecologische voetafdruk van ons feest zo laag mogelijk maken. We zetten de 

voorbije jaren dan ook al diverse stappen in ons streven naar een zo duurzaam en 

verantwoord mogelijk feest. We werken samen met lokale, biologische partners, als ’t 

Calcoentje, de Kaashoeve en de Rooigemvallei. We creëren onze bar en zeteltjes met 

palletten en ander hout dat anders als afval wordt beschouwd. We zijn bewust bezig met 

het afvalbeleid op het feest en promoten fietsen, carpoolen en gebruik van het 

openbaar vervoer. Ook vervingen we onze milieubelastende drankkaarten (papier, 

inkt…) door eco-jetons en onze onderleggers door duurzamere tafelprogramma’s.  

We analyseren onze duurzaamheid met behulp van de Ovam Groeneventscan en gaan 

hier ook dit jaar verder mee aan de slag. Sponsoren in het Diggiefeest is ook investeren 

in duurzaamheid en ecologie.  We slaan hiervoor met onze lokale partners de handen 

in elkaar. 

 

3. Vrijwilligers 



 

 
 

De volledige Diggiewerking is voor en door vrijwilligers. Zo wordt ook het feest volledig 

gedragen door vrijwilligers, met ondersteuning van het vierkoppige Diggieteam. Tien 

vrijwilligers tussen 16 en 25 jaar trekken de voorbereiding van het Diggiefeest en meer 

dan 80 vrijwilligers uit Brakel, Gent en omstreken steken hun handen in de mouwen op 

het Diggiefeest. 

Dat zoveel vrijwilligers met zoveel enthousiasme en 100% vrijwilliger zich engageren 

hiervoor zien we als een ongelooflijke sterkte. Investeren in het Diggiefeest is dus ook 

investeren in het engagement die veel actieve jongeren in het jeugdwerk opnemen. 

 

4. Boven-lokaal 
Diggie vzw werkt samen met lokale partners en is sterk lokaal verankerd.  Maar 

daarnaast is het ook  een begrip in Oost-Vlaanderen en daarbuiten. Een vzw die erin 

slaagt om elk jaar 5000 overnachtingen en nog een heleboel meer dagjesbezoekers, 

jong en oud, naar de boerderij te brengen om met elkaar en met de natuur in contact te 

komen. Hierdoor geeft Diggie een meerwaarde aan de buurt en zet het mee Brakel op 

de kaart. 

We verwachten dit jaar zo’n 1000 bezoekers op het feest, waaronder 350 eters op onze 

zelfgemaakte, biologische barbecue op zondag. We willen vrijwilligers, buurtbewoners, 

gezinnen en sympathisanten een heerlijke tijd doen beleven. 

Hierbij vinden het belangrijk om de toegang tot de boerderij en het 

merendeel van de activiteiten gratis aan te bieden. We vinden 



 

 
 

toegankelijkheid van onze werking erg belangrijk en we streven ernaar om zo 

toegankelijk mogelijk te zijn in alle facetten van onze werking en hierbij open te staan 

voor iedereen ongeacht mogelijkheden en beperkingen. De inclusiegedachte is dan 

ook inherent verbonden aan de Diggiewerking. en werken ook vanuit de 

inclusiegedachte. De betalende activiteiten willen we aan zo laag mogelijke prijzen 

voorzien. Op die manier voelt iedereen zich welkom en kan iedereen deelnemen aan 

onze activiteiten. 

 

5. Programma: de moeite waard! 
Het Diggiefeest heeft heel wat te bieden, voor elk wat wils, jong en oud. Op 

zaterdagavond organiseren we een avond waarin we lokaal, jong muzikaal talent de 

kans geven het beste van zichzelf te tonen op verschillende hoeken van de weide, ook 

verschillende vertellers komen hun verhalen vertellen.. Hierna geven we de mogelijkheid 

om te blijven overnachten op onze weidecamping, met ontbijt. Zondag is een 

goedgevulde dag. Doorlopend is er het ongelooflijke speeldorp, de bar en 

versnaperingen. Verder is er de overheerlijke BBQ, lokaal en biologisch, het 

Diggietheater met eigen Diggievrijwilligers, en last but not least is er ook een optreden 

van een grote, Belgische artiest.  



 

 
 

 

45 JAAR 
Diggiefeest 2019  krijgt, naast de vaste waarden van het feest, ook een extra feestelijk 

randje. Diggie bestaat 45 jaar en daar besteden we graag wat meer aandacht aan. In elk 

jubileumjaar proberen we iets extra te doen dan bij de andere diggiefeesten. Toen 

Diggie haar 40ste verjaardag vierde, kwam Raymond Van het Groenewoud en was er een 

feest dat maar liefst drie dagen duurde. Ook dit jaar gaan we op zoek om weer een 

grote mooie naam op onze affiche te krijgen. We kijken alvast uit naar deze ‘special 

edition’.  

NIEUW: DIGGIETONEN 
Vorig jaar introduceerden we een nieuw concept: Diggietonen. Hier gaven we 

verschillende nieuwe talenten een podium en een publiek. Verhalenvertellers, jonge 

muzikanten, een nieuw jazz-bandje en zo veel meer, zorgden voor de gezellige sfeer op 

het feest. Na heel wat positieve reacties en het onvoorziene succes van de Diggietonen, 

willen we van dit concept dan ook een vaste waarde maken op het Diggiefeest. Op 

onze feesteditie zal Diggietonen opnieuw pronken op de affiche. Sfeer en gezelligheid 

verzekerd!  



 

 
 

Hoe sponsoren? 

Grote sponsor 
Een grote sponsor steunt het Diggiefeest op een unieke manier. Hij/zij staat op de 

affiche en flyer, wordt vermeld op onze site en krijgt een unieke plek op het 

Diggiefeest. Zo kun je een plek krijgen aan de Diggiefeest-ingang waar onze 1000 

bezoekers voorbijkomen, maar ook de tent, de parking en fietsenstalling zijn een optie. 

Deze locatie is telkens exclusief verbonden aan een bepaalde sponsor. 

Sponsormogelijkheden 
Wij bieden dit jaar volgende formules aan. In de eerste tabel vindt u de verschillende 

manieren om te sponsoren: op de affiche, flyer, website of een combinatie. In de tweede 

kolom geven we u enerzijds de optie om een banner van uw bedrijf te hangen op het 

Diggiefeest. Anderzijds kan u per locatie ook iets meer betalen om het logo van uw 

bedrijf op één van de eerste rijen op de website te plaatsen. Rond de periode van het 

Diggiefeest bereikt onze website pieken van iets meer dan 4000 bezoekers.  

 

 

 

 



 

 
 

Optie Bedrag 

sponsor 

Uw logo 

Affiche: 

• A2 

• 594 x 420 

mm 

€ 125 -175 Uw logo/bedrijfsnaam komt te staan op: 

• Onze affiche  

• De site (Afhankelijk van de locatie op de site, betaalt u 50 euro 

meer) 

Er wordt een grote aantrekkelijke affiche (A2 formaat) gemaakt. 

Deze affiches zullen het straatbeeld van Brakel kleuren, maar zullen 

ook in de omliggende gemeenten verspreid worden (in winkels, 

sportcentra, bibliotheken…) De affiche wordt online op onze site 

geplaatst, maar is ook het uithangbord van ons facebook-

evenement (momenteel heeft de Diggie vzw pagina ongeveer 2000 

likes). We mailen deze ook naar onze achterban (ongeveer 3000 

emailadressen).  

Er zijn slechts tien plaatsen voor sponsors op de affiche. 

Flyer 

• A5 

• 210 x 148 

mm 

€ 50 -100 Uw logo/bedrijfsnaam komt te staan op: 

• Onze flyers 

• De site (prijs varieert afhankelijk van de locatie op de site) 

We verspreiden ongeveer 3500 flyers in Brakel, de omliggende 

steden (Geraardsbergen, Ronse, Zottegem, Oudenaarde) en 

ruimere omgeving (Oost-Vlaanderen). We voorzien 20 plaatsen voor 

sponsors op de flyer. 

Site  € 30 – 80 Uw bedrijfsnaam komt te staan op: 

• Onze site (prijs varieert afhankelijk van de locatie op de site) 

Onze site heeft op maandelijkse basis ongeveer 3000 bezoekers. 

Tijdens juli/augustus wordt de pagina van het feest zelfs nog vele 

malen meer bezocht. 

Optie Bedrag 1e 

rij op site 

(3) 

Bedrag 

2e rij (3) 

Bedrag 3e 

rij (3) 

Bedrag 4e 

rij (3) 

Bedrag 5e 

rij (3) 

Bedrag 

andere 

plek op 

site 

Ingang 

 

450 440 430 420 410 400 

Grote Tent 450 440 430 420 410 400 

Kassa 400 390 380 370 360 350 

Speeldorp 350 340 330 320 310 300 

Parking 325 315 305 295 285 275 

Fietsenstalling 

 

325 315 305 295 285 275 

Banner  

 

300 290 280 270 260 250 

Sanitair 250 240 230 220 210 200 

Affiche 

 

175 165 155 145 135 125 



 

 
 

Flyer 

 

100 90 80 70 60 50 

Site 80 70 60 50 40 30 

 

 


