Accordeonvereniging Spelo
Informatie sponsoren

Wij zijn een kleine vereniging die graag in een meerstemmige bezetting, leuke,
populaire en licht klassieke muziek wil spelen. We hebben het geluk over een
basaccordeon te beschikken, waardoor we een volle en rijke sound hebben.
Hiervoor is steeds nieuwe muziek nodig, moet gerepeteerd worden, en moeten we
ervoor zorgen dat onze instrumenten en versterker in goede conditie blijven.
Ook willen we een paar keer per jaar de bewoners van omliggende bejaarden- en
verpleegtehuizen een gezellige avond bezorgen. Vanwege de bezuinigingen in de zorg
worden de vergoedingen voor deze avonden steeds minder en zijn nauwelijks nog
kostendekkend. Dit baart ons zorgen, omdat we het optreden voor deze groep mensen
van groot belang vinden en dit willen blijven verzorgen.
Tevens werken we jaarlijks aan een concert. Het organiseren hiervan vergt veel tijd en
organisatie. Het is moeilijk om met de minder wordende inkomsten een mooi en
variabel concertprogram te realiseren.
Om al deze bezigheden, zoals hiervoor beschreven, te kunnen blijven doen, zijn we op
zoek naar sponsoren, mensen die ons financieel willen ondersteunen door middel van
een eenmalige of jaarlijkse bijdrage.
Er zijn twee manieren om Spelo te sponsoren:
1. Voor een bedrag van € 30,00 per kalenderjaar.
U ontvangt dan een gratis toegangskaartje* voor het eerstvolgend concert.
2. Voor een bedrag van € 15,00 per kalenderjaar. U ontvangt dan onze hartelijke dank
voor de door u gedane geldelijke ondersteuning.
*het toegangskaartje wordt u ongeveer 6 weken voor aanvang van het concert per
post toegezonden. Het is dus belangrijk uw gegevens op het sponsorformulier in te
vullen.
U kunt ons ook steunen door de aanschaf van de CD van het Jubileumconcert 2017.
Deze CD van Accordeonvereniging Spelo is te koop voor €10,00.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL86RABO0140323945 tnv
Accordeonvereniging Spelo ovv Sponsoring Spelo.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Diana de Laat, 0495493552 of een mail sturen naar info@accordeonverenigingspelo.nl.

Accordeonvereniging Spelo gaat zorgvuldig met uw gegevens om, zoals op haar website
www.Accordeonverenigingspelo.nl in haar Privacyverklaring (aldaar te downloaden) vermeld.

