Aan:

Harmonie St. Jozef Kaalheide-Kerkrade

Postbus 1141

dichtplakken/nieten

6460 BC Kerkrade

dichtplakken/nieten

Steun Harmonie St. Jozef Kaalheide en word één van onze

Sponsoren

dichtplakken/nieten

Om kwalitatief hoogwaardige concerten en projecten te kunnen blijven
organiseren blijven we afhankelijk van inkomsten zoals de ledencontributie,
subsidie en bijdragen van vrienden van de harmonie.

Plak hier uw
postzegel

dichtplakken/nieten

Als vriend van de harmonie bieden wij u de keuze om als sponsor te fungeren.

Sponsoren

Aanmeldingsformulier

Om kwalitatief hoogwaardige concerten en projecten te kunnen blijven organiseren
blijven we afhankelijk van inkomsten naast de ledencontributie, subsidie en bijdragen
van vrienden van de harmonie.

□

Onze harmonie groeit nog altijd in kwantiteit en kwaliteit. Dit brengt veel kosten met
zich mee voor o.a. aanschaf en onderhoud van instrumenten, uniformen, bladmuziek,
concoursen en het vinden van geschikte concertlocaties.

□
□
□

Onze sponsoren en vrienden willen we koesteren. Ze ontvangen elk kwartaal een
nieuwsbrief, waarin ze op de hoogte gehouden worden van het wel en wee binnen de
vereniging. Ook ontvangen zij jaarlijks een uitnodiging en (vrij)kaarten voor de jaarlijks
terugkerende concerten zoals het bekende Oranjeconcert op Koningsdag in het
Parkstad Limburg Theater en het sfeervolle kerstconcert op Kaalheide.

Ik meld mij hierbij aan als sponsor van Harmonie St. Jozef Kaalheide
Betaling:
Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3

======================================================================
Rekeningnummer Harmonie St. Jozef Kaalheide
NL06 RABO 0148 4903 60

U kunt kiezen uit de volgende sponsorpakketten:

======================================================================

Pakket 1

De heer / mevrouw: ………………………………………………………
- een bijdrage van €150,- 2 kaarten voor het oranje- of kerstconcert
- naam of bedrijfslogo in programmaboekje
- tijdige uitnodiging voor de concerten
- nieuwsbrief van de harmonie met bedrijfslogo

Pakket 2

Pakket 3

- een bijdrage van €200,- 2 kaarten voor het oranje- of kerstconcert
- naam of bedrijfslogo in programmaboekje
- tijdige uitnodiging voor de concerten
- nieuwsbrief van de harmonie met bedrijfslogo
- naam of logo op de website en facebook
- plaatsen van eigen banner of reclame mogelijk
Voor bedragen onder de €150,- of boven de €200,- bieden
wij een promotieoplossing die afgestemd is op de wensen
van uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u het
aanmeldingsformulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig
mogelijk contact met u opnemen.

Bedrijfsnaam: …………………………………................................
Voorletters: …………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………….
Kerkrade, (datum) …….. - …….. - …………….
Ondertekening

………………………………………………………
U kunt bovenstaande gegeven ook per mail sturen aan: info@harmoniekaalheide.nl

