SPONSORING

Geachte heer/mevrouw, toekomstige sponsor,
Graag willen wij Rhythm & Friends aan u voorstellen.

Rhythm & Friends is een enthousiast koor, bestaande uit circa 45 leden uit de hele
regio ten westen van Utrecht. Onze leden komen o.a. uit Woerden, De Meern,
Harmelen, Kockengen, Maarssen, Nieuwegein en IJsselstein. Naast zingende leden,
heeft ons koor ook een aantal eigen begeleidende musici. Zij spelen o.a. op gitaar,
accordeon, fluit en djambé.
Al sinds de oprichting in 1998 staan plezier en vriendschap voorop in ons koor. We
treden zo’n acht tot tien keer per jaar op tijdens feesten en braderieën, in
verzorgingscentra en in theaters. Het vermaken van het publiek met een gevarieerd
aanbod van meerstemmig gezongen liederen staat bij ons voorop.
Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige en buitenlandstalige nummers. Van
swingende nummers tot gevoelige ballads en van wereldmuziek tot smartlap. Ook de
choreografie krijgt hierbij de nodige aandacht.
Op onze website kunt u o.a. een video en diverse foto ’s bekijken en een deel van
ons repertoire beluisteren. We nodigen u graag uit om eens te kijken op:

www.zanggroep.nl
Door zangroep Rhythm & Friends te sponsoren draagt u bij aan cultuur en het
plezier van zingen en muziek maken. Kortom, een goed doel !

Hoe kunt u R&F sponsoren
Als u Rhythm & Friends sponsort, dan maken wij onze leden attent op uw bedrijf en
vragen uw bedrijf te promoten bij collega’s, vrienden en kennissen. Daarnaast mag u
een artikel plaatsen in ons clubblad de Decibel om uw bedrijf voor te stellen en te
promoten. Bij sponsoring vanaf € 100,- per jaar, bieden wij ook:
 uw bedrijfslogo op onze website met doorklik naar uw eigen website;
 uw bedrijfslogo in ons clubblad de Decibel;
 uw bedrijfsnaam of logo op het reclamemateriaal t.b.v. onze
theateroptredens.
U bepaalt uiteindelijk zelf het sponsorbedrag. Wij laten ons graag verrassen!
U kunt Rhythm & Friends eenmalig of langdurig (jaarlijks) sponsoren. In beide
gevallen kan u het bedrag, met uw opdracht aan uw bank, eventueel eenmalig of in
12 maandelijkse termijnen betalen op rekeningnummer 3383.03.138 ten name van
Rhythm & Friends, onder vermelding van Sponsoring.
Rhythm & Friends stuurt na ontvangst van de ingevulde en ondertekende
sponsorovereenkomst een of meerdere facturen.
Rhythm & Friends is een officiële vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer: 30152194
Wij verzoeken u het bijgaande Sponsorovereenkomst ingevuld te verzenden naar de
penningmeester van Rhythm & Friends:
Mevr. C. Slingerland
Kees van Dongenstraat 1
3443 HX Woerden
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Patrick Verkerke
06 – 53.899.880 of
Corrie Slingerland
0348 – 41.80.38
of via e-mailadres:
bestuur@RhythmAndFriends.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Rhythm & Friends

Sponsorovereenkomst

Ondergetekende geeft hierbij aan zanggroep Rhythm & Friends te sponsoren.
Sponsorbedrag:

€ …………………………………

0

eenmalig, alleen het jaar ………………………

0

jaarlijks, tot wederopzegging

(opzegging kan jaarlijks voor 1 december)

Betaling:

O
O

in één bedrag per jaar
in maandelijkse termijnen

Bedrijfsnaam:

………………………………………………………………………….

Contactpersoon

………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………….

Huisnummer

…………

Woonplaats:

………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….
E-mailadres:

………………………………………………………………………….

Website:

………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………….

Handtekening:

(indien van toepassing)

