Giessenburg, oktober 2012

Betreft: Sponsoring CD-opname Gospelkoor Reflexxion

Geachte heer/mevrouw,
In november 2013 bestaat Gospelkoor Reflexxion uit Giessenburg o.l.v. Martin
de Jong 12 ½ jaar!
Dat is voor ons een reden om onze eerste CD op te nemen.
Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen hiervan.
De CD zal april – juni worden opgenomen en op 09-11-’13 zal het
CD-presentatie-concert plaatsvinden.
Aan dit project zijn, zoals u zult begrijpen, veel kosten verbonden.
Om de begroting sluitend te krijgen, zijn we op zoek naar sponsors.
Wij zouden het fijn vinden als u dit project wilt steunen.
U vindt hierbij een sponsorcontract in duplo waarop u kunt aangeven voor welk
bedrag u ons wilt sponsoren.
Eén exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie, het andere exemplaar
kunt u sturen naar het onderstaande adres of teruggeven aan degene van wie u
deze brief ontvangen hebt.
Wij hopen dat u ons wilt steunen met een gift zodat we een prachtige CD
kunnen maken.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Gospelkoor Reflexxion.

Van Gentstraat 5 - 2977 AN GOUDRIAAN - 0183-589197 - inekedenbesten@xs4all.nl - bank 3993.53.097 - www.reflexxion.nl

Exemplaar voor
de administratie
van de sponsor
SPONSORCONTRACT CD-OPNAME GOSPELKOOR REFLEXXION
NAAM BEDRIJF:

ADRES:

POSTCODE + PLAATS:

CONTACTPERSOON (Bedrijf):

TELEFOONNUMMER:

CONTACTPERSOON (Gospelkoor Reflexxion):

Wij sponsoren Gospelkoor Reflexxion voor een bedrag van: €
(Graag hier het bedrag invullen)

Naamsvermelding:
 JA, ons sponsorbedrag is minimaal €

--------------------------------

   
  



p prijs dat onze bedrijfsnaam wordt
vermeld op de CD én tijdens het CD-presentatie-concert (via de beamer)

 JA, ons sponsorbedrag is minimaal €   

    


      

vermeld op de CD én tijdens het CD-presentatie-concert (via de beamer) én op de website:
WWW.Reflexxion.nl

 NEE, wij stellen een naamsvermelding niet op prijs.
Boeking van het bedrag:
 Wij maken het bedrag over naar rekeningnummer 3993.53.097 t.n.v. Gospelkoor Reflexxion o.v.v.
Sponsoring CD.

 Wij ontvangen graag een factuur.
Getekend voor akkoord: _______________________________________ (handtekening)

Plaats _________________________________

Datum _______________________
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Exemplaar voor
de administratie
van Reflexxion
SPONSORCONTRACT CD-OPNAME GOSPELKOOR REFLEXXION
NAAM BEDRIJF:

ADRES:

POSTCODE + PLAATS:

CONTACTPERSOON (Bedrijf):

TELEFOONNUMMER:

CONTACTPERSOON (Gospelkoor Reflexxion):

Wij sponsoren Gospelkoor Reflexxion voor een bedrag van: €
(Graag hier het bedrag invullen.)

Naamsvermelding:
 JA, ons sponsorbedrag is minimaal €

--------------------------------

 
 0. Wij stellen het op prijs dat onze bedrijfsnaam wordt

vermeld op de CD én tijdens het CD-presentatie-concert (via de beamer)

 JA, ons sponsorbedrag is minimaal €   

    


      

vermeld op de CD én tijdens het CD-presentatie-concert (via de beamer) én op de website:
WWW.Reflexxion.nl

 NEE, wij stellen een naamsvermelding niet op prijs.
Boeking van het bedrag:
 Wij maken het bedrag over naar rekeningnummer 3993.53.097 t.n.v. Gospelkoor Reflexxion o.v.v.
Sponsoring CD.

 Wij ontvangen graag een factuur.
Getekend voor akkoord: _______________________________________ (handtekening)

Plaats _________________________________

Datum _______________________
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