
 

    

SPONSORING 

 

Geachte heer/mevrouw, toekomstige sponsor, 

 

Graag willen we het Zwingkoor aan u voorstellen. 

 

Het Zwingkoor is een enthousiast vrouwenkoor bestaande uit zo´n 25 leden uit Almelo en omstreken en staat 

ingeschreven bij de KvK onder nummer 06087740.   

 

Al sinds de oprichting in 1992 staan plezier en vriendschap voorop in ons koor. We treden gemiddeld vier tot vijf 

keer per jaar op, tijdens feesten, muziekfestivals, in verzorgingstehuizen etc. Ons streven is ook om jaarlijks een 

eigen concert te organiseren. 

Ons repertoire bestaat uit meerstemmige muziekstukken, die afwisselend a-capella en met begeleiding 

gezongen worden, van swingende nummers tot gevoelige ballads en wereldmuziek, van pop en jazz tot blues en 

soul. 

Wij willen graag zoveel mogelijk mensen laten meegenieten van onze diversiteit aan klanken. Om dit mogelijk te 

maken en het voortbestaan van ons koor te garanderen zijn wij op zoek naar sponsoren. 

Elk bedrag is welkom. Bij een donatie vanaf  € 75,00 wordt uw bedrijfsnaam via een link op onze website 

www.zwingkoor.nl  vermeld en liggen er twee kaarten klaar bij de kassa voor vrije toegang tot ons jaarlijkse 

concert. Ook is het mogelijk om tijdens dit jaarlijks optreden tegen een gereduceerd tarief een advertentie te 

plaatsen in het programmaboekje. Zie bijgaande sponsorovereenkomst voor de verschillende 

keuzemogelijkheden. 

 

Door het Zwingkoor te sponsoren draagt u bij aan cultuur en het plezier van zingen en muziek maken.  

Kortom, een goed doel !  

Mogen wij op u rekenen? 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Zwingkoor Almelo 

 

 

N.B.:  Hebt u nog vragen dan kunt u ons bereiken via 

 e-mail: zwingkoor@gmail.com of via het contactformulier op onze website www.zwingkoor.nl . 

 Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

http://www.zwingkoor/
mailto:zwingkoor@gmail.com
http://www.zwingkoor.nl/


 

  

 

SPONSOR OVEREENKOMST  

 

Ondergetekende geeft aan het Zwingkoor Almelo te sponsoren. 

 

Bedrijfsnaam:  …………………………………………………………… 

Contactpersoon:  …………………………………………………………… 

Adres:   …………………………………………………………… 

Postcode:  …………………………………………………………… 

Woonplaats:  …………………………………………………………… 

Telefoon:  …………………………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………………………… 

Website:  …………………………………………………………… 

 

Sponsorbedrag: €  ………………. 

□  Eenmalig, voor het jaar  ………. 

□  Jaarlijks, tot wederopzegging (opzegging jaarlijks voor 1 december) 

 

 Bij een donatie vanaf  € 75,00 wordt uw bedrijfsnaam via een link op onze website   

 www.zwingkoor.nl vermeld. 

  

Extra opties: 

□  Wil wel/niet benaderd worden voor advertentie tegen gereduceerd tarief in programmaboekje jaarlijks 

 concert 

 

□  Heeft (tegen nader te maken afspraken) belangstelling voor een optreden door het koor binnen eigen 

 bedrijf/organisatie 

 

Datum:   …………………………………………………………… 

Handtekening:  …………………………………………………………… 

 

U kunt de ingevulde sponsorovereenkomst zenden naar: 

Secretariaat Zwingkoor, 

Rondhuisstraat 12, 

7602 HM Almelo 

 

of per e-mail naar: zwingkoor@gmail.com 

 

U ontvangt daarna van ons een factuur voor het door u toegezegde bedrag.  

 

http://www.zwingkoor.nl/
mailto:zwingkoor@gmail.com

