Beste Toneelliefhebber,
Graag willen wij als toneelvereniging
ODI u meer informatie geven over onze
activiteiten.
Toneelvereniging ODI is een bruisende
toneelvereniging in het hart van de
Bollenstreek.
Drie keer per jaar verzorgen wij een toneelstuk. In zowel het najaar, als het
voorjaar, spelen wij een stuk voor volwassenen, en in januari/februari voor de
(jonge) jeugd. Op www.toneelverenigingodi.nl staat welke stukken we dit
jaar spelen
Naast het spelen van toneel komt er nog veel meer kijken bij een
toneelvereniging. Zo moeten de stukken steeds uitgezocht worden, moeten
de decors steeds gebouwd en ontworpen worden, moeten de spelers
gegrimeerd worden en moet het licht & geluid geregeld worden. Allemaal
zaken die door de leden van ODI worden gedaan met groot enthousiasme.
Wilt u ook lid worden, stuur een mail naar toneelverenigingODI@gmail.com
en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Buiten de toneelzaal is ODI ook actief. Zo schminkt ODI tijdens clowntjesdag
in het centrum van Noordwijkerhout, schminken we bij de dierenwinkel
HANO tijdens de jaarlijkse dierendagactiviteiten daar, zijn we aanwezig
tijdens Sottendag in het centrum van Noordwijkerhout.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is ODI sterk afhankelijk van
sponsoren. Daarom willen we u vragen om ook sponsor te worden van ODI
en al deze activiteiten te steunen.
Sponsor van ODI bent u al vanaf 100 euro per jaar en voor dit bedrag wordt
uw naam en/of logo genoemd in het jaarlijkse programmaboekje, op de
flyers, op onze website en op de beamerpresentatie bij onze stukken.
Daarnaast mag u gratis met twee personen naar zowel ons stuk in het najaar
als het voorjaar en samen met uw (klein)kinderen (tot vijf personen) naar het
stuk voor de jeugd in januari.
Op de achterzijde van dit blad kunt u een machtigingsformulier vinden. Vult
u deze alstublieft in en stuur hem terug naar:
Toneelvereniging ODI
Postbus 50
2210 AB Noordwijkerhout
Of stop deze in de brievenbus bij Pilarenlaan 6A in Noordwijkerhout
Wij hopen dat u onze vereniging wilt steunen! Alvast bedankt!

Toneelvereniging ODI
Postbus 50
2210 AB Noordwijkerhout

MACHTIGINGSOVEREENKOMST SPONSOR
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een
machtiging voor een doorlopende incasso aan

Toneelvereniging ODI
Postbus 50, 2210 AB te Noordwijkerhout
Incassant ID: NL87ZZZ404452810000
om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening jaarlijks eenmaal een
bedrag af te schrijven wegens het sponsorschap.

Naam Sponsor:

......................................................................................

Naam contactpersoon:

......................................................................................

Adres:

......................................................................................

Postcode en woonplaats: ......................................................................................
IBAN-nummer:

......................................................................................

Telefoonnummer:

......................................................................................

Email adres:

......................................................................................

Bedrag

............................

Voorafgaand aan de eerste incasso ontvangt ondergetekende het machtigingskenmerk waarmee wordt geïncasseerd op bovenstaand Email adres.

Machtigingskenmerk:

.....................................................................................

(Wordt ingevuld door de penningmeester)

Ondergetekende verklaart zich akkoord met onderstaande regels:









Ondergetekende verantwoordelijk voor het aanleveren van een schoon en
actueel logo1 ten behoeve van plaatsing in drukwerk, website en op de
beamerpresentatie.
Deze kan worden gestuurd aan toneelverenigingODI@gmail.com.
Toneelvereniging ODI plaatst uw logo op haar website, in het programmaboekje
en op een beamerpresentatie voorafgaan aan iedere voorstelling.
Tevens kan uw naam worden vermeldt op de flyer van de voorstelling.
In de maand november wordt het sponsorschap geïncasseerd voor het
verenigingsjaar dat loopt van mei tot april te voldoen.
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij/zij 56
kalenderdagen (8 weken) de tijd om zijn/haar bankkantoor opdracht te geven
het bedrag terug te boeken. Vraag uw bank om de voorwaarden.
Ondergetekende kan te allen tijde de machtiging weer intrekken door dit
schriftelijk te melden aan Toneelvereniging ODI, Postbus 50, 2210 AB
Noordwijkerhout. of via toneelverenigingODI@gmail.com.
Maak voor uw eigen administratie een kopie van deze overeenkomst.

Getekend op:

....../....../..............

Handtekening:

..................................................

Minimaal 2400 pixels langs de langste zijde. Optioneel kan ook een verkleind logo van
500 en 140 pixels langs de langste zijde worden aangeleverd voor website.
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