Financiële steun aan Cantarella

Het geven van concerten met orkest en solisten is duur. De afgelopen jaren is de mogelijkheid
hiervoor subsidies te ontvangen sterk verminderd. Om ook in de toekomst de grotere
koorwerken en oratoria op het huidige niveau te kunnen uitvoeren, zijn extra bijdragen voor
het koor erg welkom.
U kunt vanaf €25,- donateur worden van Cantarella of vanaf €50,- adverteren in het
programmaboekje. Ook kunt u voor een éénmalig of een jaarlijks bedrag sponsor worden van
de vereniging, of van een aankomende uitvoering.

Donateur
U wordt donateur van Cantarella door tenminste €25,- over te maken op onze rekening.
Voor elke 25 euro die jaarlijks wordt gedoneerd, heeft u recht op één gereserveerde plaats met
een korting van 20% op de toegangsprijs. Ruim voor de datum van de uitvoering ontvangt u
daarvoor een uitnodiging.
U kunt zich aanmelden als donateur door het invullen van een aanmeldingsformulier, of door
een mail te sturen naar publiciteit@cantarella.nl
Uiteraard zijn ook éénmalige giften welkom op rekening NL02 INGB 0000311645 t.n.v.
Zang- en Oratoriumver. Cantarella onder vermelding van ‘eenmalige gift’.

Sponsoring
Het is mogelijk uw bedrijf aan te melden als vaste sponsor van onze vereniging of, éénmalig,
als sponsor van een komend concert.
Desgewenst krijgt u een vermelding op onze website, en wordt uw logo en/of een advertentie
geplaatst in ons programmaboekje. Ook reservering van een aantal VIP-plaatsen behoort tot de
mogelijkheden.
Neemt u contact op met penningmeester@cantarella.nl , dan overleggen wij graag met u over
de mogelijkheden.

Advertenties
Bij ieder concert ontvangen de bezoekers een gratis programmaboekje.
U kunt een advertentie in dit programmaboekje laten opnemen. De fraai uitgevoerde boekjes
hebben een oplage van ruim 700 exemplaren en worden gedrukt op A5-formaat.
Tarieven: een hele A-5 pagina € 100,-een halve A-5 pagina € 50,-Advertentieteksten liefst digitaal aanleveren in de vorm van een zwart-witte reclametekst.
Aanmelding en verdere informatie voor een advertentie bij publiciteit@cantarella.nl

Aanmelding als donateur van Cantarella

Ik wil Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella Delft financieel steunen als donateur.

Naam:

……………………………………………..

Adres:

……………………………………………..

Postcode:

…………

Woonplaats:

……………………………………………..

Telefoon:

……………………………………………..

Mailadres:

……………………………………………..

Ik ontvang voor de uitvoeringen van Cantarella een uitnodiging met de mogelijkheid
gereserveerde plaatsen te bestellen.
NB: Voor elke € 25,- die jaarlijks wordt gedoneerd, heeft u recht op één gereserveerde plaats
met een korting van 20% op de toegangsprijs.

Ik steun Cantarella jaarlijks met een bedrag van € ……. en maak dit bedrag over (liefst per
jaarlijkse automatische overschrijving) op rekening:
NL02 INGB 0000311645 t.n.v. Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella
onder vermelding van ‘donateur’

datum van ingang:

……………………………………………..

handtekening:
……………………………………………..

Formulier opsturen naar:
Secretariaat Cantarella
Zwolse Anjer 9
2631 TR Nootdorp
Of mailen naar: secretariaat@cantarella.nl

