
Bondsschuttersfeest 
Schutterij Sint Salvius Limbricht 
15 mei 2022



LIMBRICHT, SEPTEMBER 2021 
Geachte mevrouw, meneer, 

Eenmaal in de vijf jaar valt schutterij Sint Salvius en de broederschap van de 
Heilige Maria uit Limbricht de eer te beurt om een schuttersfeest te mogen 
organiseren van de schuttersbond Sint Gerardus. In 2022 is het weer zover, 
en wel op 15 mei. 
 
Bij dit bondschuttersfeest zijn alle schutterijen van de bond Sint Gerardus 
betrokken: schutterij Sint Salvius als organisator en de overige schutterijen 
als deelnemer. 
 
Het  bondsschuttersfeest bestrijkt een hele zondagmiddag en (vroege) avond 
en start met de presentatie van de schutterijen aan het koningspaar van de 
organiserende schutterij Sint Salvius en haar gasten, het bondsbestuur en de 
jury en aan het publiek. Aansluitend vindt de opening plaats, waarna een 
optocht van schutterijen door de straten van Limbricht trekt, met als 
hoogtepunt: het defilé voor koningspaar, bestuur en gasten van schutterij 
Sint Salvius. 

De rest van de middag vinden op het feestterrein de verschillende 
wedstrijdonderdelen plaats: schoonheidswedstrijden (koningsparen, 
generaals, bielemannen en sappeurs, marketensters), exercitiewedstrijden, 
muziekwedstrijden en natuurlijk de schietwedstrijden.  Tegen de avond als 
de klanken van een feestband de schutterstent op een plezierige wijze doen 
schudden worden de prijzen van het schuttersfeest bekend gemaakt, waarna 

de schutters nog een uurtje of twee nagenieten van, hopelijk, weer een 
prachtig schuttersfeest. 
Maar de organisatie van een dergelijk evenement vraagt niet alleen de inzet 
van alle schutters. Ook financiële middelen zijn onontbeerlijk. 
Vandaar dat wij uw organisatie vragen voor financiële steun. Daar stellen wij 
tegenover dat wij u graag als onze gast willen laten meegenieten van een 
prachtig traditioneel en folkloristisch schouwspel. 

In deze sponsormap schetsen wij u een beeld van de verschillende 
mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunt u natuurlijk als richtlijn 
beschouwen. Wij hechten er waarde aan om als tegemoetkoming voor uw 
steun maatwerk te bieden. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat u uw steun aan het bondsschuttersfeest 
2022 in Limbricht wilt overwegen en hopen u te mogen begroeten op of 
rond het feestterrein op 14 en/of 15 mei aanstaande. 

Met hartelijke schuttersgroeten, 

Noël Lebens,      
voorzitter Raad van Advies schutterij Sint Salvius 
 

Ruud Wenmakers 
voorzitter schutterij Sint Salvius 
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“HET IS NIET MOEILIJK HET GOEDE TE HERKENNEN, 
MAAR WEL HET IN DADEN OM TE ZETTEN”. 

CONFUCIUS (CHINA 551- 479 V CHR). 



BOND SINT GERARDUS 
Limburg telt ruim 140 schutterijen. De meesten zijn verenigd in 

schuttersbonden. Een van deze 7 bonden is schuttersbond Sint Gerardus. 

Deze bond is opgericht in 1934. Momenteel zijn 21 schutterijen uit de Zuid 

Limburgse mijnstreek aangesloten bij de schuttersbond. Daarmee is de bond 

Sint Gerardus de een na grootste van de Limburgse schuttersbonden. 

Jaarlijks organiseren 4 schutterijen, bij toerbeurt, een bondsschuttersfeest 

waaraan alle andere aangesloten schutterijen deelnemen. Deelname is 

verplicht. 

SCHUTTERIJ SINT SALVIUS  
EN DE BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE MARIA 

Schutterij Sint Salvius is wellicht de oudste nog bestaande schutterij in 

Nederland. Haar oprichting is terug te voeren naar de late middeleeuwen, de 

tijd dat Hermannus de Lemburg Heer van de vrijheerlijkheid Limbricht was. 

Een zilveren schuttersvogel uit de 15e eeuw, zilveren koningsplaten uit de 

17e eeuw en oude reglementen uit de 18e en de 19e eeuw bevestigen het 

lange bestaan van schutterij Sint Salvius. 

De schutterij heeft haar naam ontleend aan de Heilige Salvius, Bisschop van 

Valenciennes die in de 8e eeuw door zijn gastheer werd beroofd en 

vermoord en begraven in een koeienstal. Sint Salvius is waarschijnlijk ook 

sinds de 13e eeuw de patroon van de kerkparochie in Limbricht en 

naamgever van het historisch befaamde “oude Sint Salviuskerkje”. De alom 

gepropageerde devotie voor de Heilige Maria in de 17e eeuw leidde 

ongetwijfeld tot de toevoeging “broederschap van de Heilige Maria”. 

schutterij Sint Salvius is een typische Zuid-Limburgse schutterij: militair 

uniform, exercerend met wapen en oog voor alle elementen van  de 

Limburgse Schutterstraditie. Schieten is daar slecht een onderdeel van. 

Ondanks dat Zuid-Limburgse karakter, wist schutterij Sint Salvius tot 

tweemaal toe het OLS te winnen en wel in 1959 te Boukoul en in 1963 te 

Leveroy. 

 

Anno 2020 is schutterij Sint Salvius een van de meest gewaardeerde 

schutterijen vanwege haar hoge ledental, haar presentatie in militair uniform, 

haar excellente muziekkorps, haar jeugdige muzikale potentieel en haar 

defilékracht in de optocht. 

Pagina  van 4 17



SPONSORMOGELIJKHEDEN 

BIJZONDERE SPONSORMOGELIJKHEDEN 
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I. Supersponsor € 3.000

II. Hoofdsponsor € 1.500

III. Topsponsor € 1.000

IV. Stersponsor € 750

V. Sponsor € 500

VI. Subsponsor € 250

VII. Donateur € 100

VIII. Vriend € 50

A. Consumptiebonnensponsor € 750

B. Beker- en medaillesponsor € 500

C. Mediasponsor n.o.t.k.



PROGRAMMA OVERZICHT 
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14 mei 2022 Feestavond met een eenmalig optreden van orkest Season

15 mei 2022 Bondsschuttersfeest, muzikale opluistering DJ Fiasco en diverse Zaate Hermeniekes

De drumband in actie tijdens het ZLF te Puth j.l.
De bielemannen tijdens de jurering op het ZLF te Puth j.l.

ALLE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS OP (OF VANAF) HET FEESTTERREIN



I. SUPERSPONSOR € 3000,-
DE SUPERSPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “SUPERSPONSOR”. 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 8 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien. 

• Ontvangst voor 8 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 4 P-kaarten en 40 consumptiebonnen. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Banners, vlaggen of zeildoeken op het feestterrein.  

• Advertentie met logo.  

MARKETING (IN OVERLEG): 
• Mogelijkheid tot flyeren op feestterrein. 

• Mogelijkheid inzet promotieteam. 

• Mogelijkheden tot standbouw. 
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Het exercitiepeloton in actie tijdens het OLS te Sevenum 2019



II. HOOFDSPONSOR € 1500,-
DE HOOFDSPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “HOOFDSPONSOR”. 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 6 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien.    

• Ontvangst voor 6 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 3 P-kaarten en 30 consumptiebonnen. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Banners, vlaggen of zeildoeken op het feestterrein.    

• Advertentie met logo.  

MARKETING (IN OVERLEG): 
• Mogelijkheid tot flyeren op feestterrein. 

• Mogelijkheid inzet promotieteam. 

• Mogelijkheden tot standbouw. 
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De Drumband in actie tijdens het OLS te Sevenum, waar ze de ere prijs in de hoogste divisie voor het 5e jaar op rij behaalden.



III. TOPSPONSOR € 1000,-
DE TOPSPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “TOPSPONSOR”. 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 4 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien.  

• Ontvangst voor 4 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 2 P-kaarten en 20 consumptiebonnen. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Banners, vlaggen of zeildoeken op het feestterrein.    

• Advertentie met logo.  

MARKETING (IN OVERLEG): 
• Mogelijkheid tot flyeren op feestterrein. 

• Mogelijkheid inzet promotieteam. 

• Mogelijkheden tot standbouw. 
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Ontlading voor Bart Wolters die zich in 2019 voor de 1e maal in zijn schutterscarrière tot Koning heeft geschoten.



IV. STERSPONSOR € 750,-
DE STERSPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “STERSPONSOR”. 
 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 3 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien.    

• Ontvangst voor 3 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 1 P-kaart en 15 consumptiebonnen. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Banners, vlaggen of zeildoeken op het feestterrein.    

• Advertentie met logo.  
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Actie tijdens “Sjeite maak vrunj” (Dorpschieten).



V. SPONSOR € 500,-
DE SPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “SPONSOR”. 
 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 2 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien.    

• Ontvangst voor 2 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 1 P-kaart. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Banners, vlaggen of zeildoeken op het feestterrein.    
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Drumband tijdens het bondsfeest in Spaubeek 2019



VI. SUBSPONSOR € 250,-
DE SUBSPONSOR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “SUBSPONSOR”. 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Ontvangst voor 2 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 1 P-kaart. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 
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Vaandeldrager en Koningspaar in actie tijdens het bondsfeest in Spaubeek 2019 j.l.



VII. DONATEUR € 100,-
DE DONATEUR HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “DONATEUR” 

EEN VIP-ARRANGEMENT: 
• Ontvangst voor 2 personen VIP-lounge, optocht en defilé, inclusief 1 P-

kaarten op zondag 15 mei.  
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Aanbieden nieuwe vaandel op 5 mei 2019.Vaandelwacht tijdens het in gebruik nemen van het nieuw vaandel op 5 mei 2019



VIII. VRIEND € 50,-
DE VRIEND HEEFT RECHT OP: 
HET VOEREN VAN DE TITEL “VRIEND VAN SCHUTTERIJ SINT SALVIUS” 

• Gratis lidmaatschap Stichting “Vrienden van Sint Salvius” voor het jaar 2022. 
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Espritprijs 2016, een bevestiging van het goede jeugdbeleid binnen de schutterij. De “hernieuwde” marketenstergroep in 2018.



A. CONSUMPTIEBONNENSPONSOR € 750,-
DE CONSUMPTIEBONNENSPONSOR HEEFT RECHT OP: 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 2 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien.    

• Ontvangst voor 2 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 1 P-kaart. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 

• Logovermelding en naamsvermelding op de consumptiebonnen. 
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B. BEKER EN MEDAILLESPONSOR € 500,-
DE BEKER EN MEDAILLESPONSOR HEEFT RECHT OP: 

VIP-ARRANGEMENT: 
• Deelname 2 personen aan de schietwedstrijden voor sponsoren op een 

nader te bepalen datum. In een drankje en een hapje is voorzien. 

• Ontvangst voor 2 personen VIP-lounge, optocht en defilé op zondag 15 

mei, inclusief 1 P-kaart. 

• Uitnodiging voor eerstvolgende netwerkmeeting. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website, vermeldingen op sociale media. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 
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Uit de rijkgevulde prijzenkast: Dagbeker bondsfeest Sweikhuizen 2018



C. MEDIASPONSOR N.O.T.K.
DE MEDIASPONSOR HEEFT RECHT OP: 

EEN VIP-ARRANGEMENT: 
N.o.t.k. 

PUBLICITEIT: 
• Logovermelding en naamsvermelding op de website www.sintsalvius.nl met 

link naar eigen website. 

• Digitale logopresentatie in feestpaviljoen. 
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Jury en genodigden vetrekken richting Defilé tijdens het bondsfeest in 2016. Schitterende entourage rondom Kasteel Limbricht.


