SPONSORING
Geachte heer/mevrouw, beste (toekomstige) sponsor,
Graag stellen wij koor Hatikwa aan u voor.

Hatikwa is een koor van jongeren en jongvolwassenen met passie voor muziek en een
passie voor God. Dit komt samen in de liederen die we zingen, variërend van gospel tot pop
met een boodschap. De oorsprong van het koor ligt in Nieuwegein-Zuid, waar ook de
repetities plaatsvinden.
Hatikwa is in 1995 gestart als een tienerkoor vanuit de Ankergemeente en is inmiddels
uitgegroeid tot een koor met jong volwassenen overal vandaan, deze staan vermeld op de
ledenpagina. Sinds 2018 staat het koor onder leiding van Ruben Grevelink.
De boodschap die Hatikwa vertelt, gaat over hoop en liefde. Deze liefde ervaren wij vanuit
ons geloof en willen wij graag delen met de mensen om ons heen. Dit doen wij op allerlei
plekken zoals: optredens in kerken, theaterzalen en op festivals.

Meer informatie kunt u bekijken op onze website:
www.hatikwa.nl
U kunt ons volgen via Facebook (@hatikwa) en Instagram (@hatikwahopearise), waarop
regelmatig nieuws en foto’s worden geplaatst.

SPONSORING
Door ons financieel te steunen, draagt u bij aan cultuur en het plezier van samen zingen.
Een goed doel! Voor particulieren hebben we hiervoor de Vrienden van Hatikwa in het leven
geroepen. Als u ons als bedrijf sponsort, maken wij onze leden attent op uw bedrijf en
vragen wij ze uw bedrijf te promoten bij collega’s, vrienden en familie.
Bij sponsoring vanaf € 100,- per jaar bieden we daarnaast het volgende:
• Uw bedrijfslogo op onze website met doorklik naar uw eigen website
• Uw bedrijfsnaam of -logo op ons reclamemateriaal bij optredens
Als u kiest voor een hoger bedrag, kunt u daar in overleg met ons eventueel andere
sponsorverplichtingen tegenover stellen. U bepaalt uiteindelijk zelf het sponsorbedrag.
Wij laten ons graag verrassen!
U kunt Hatikwa eenmalig of langdurig (jaarlijks) sponsoren. In beide gevallen kunt u het
bedrag betalen op rekeningnummer NL17ABNA0867366494 t.n.v. koor Hatikwa, onder
vermelding van uw bedrijfsnaam en ‘Sponsoring’.
Hatikwa is een officiële vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30195305.
Wij verzoeken u de bijgaande Sponsorovereenkomst ingevuld te verzenden naar
bestuur@hatikwa.nl
Met vriendelijke groeten,
het bestuur van Hatikwa

Sponsorovereenkomst
Ondergetekende geeft hierbij aan koor Hatikwa te sponsoren.
Sponsorbedrag: €..................................................
0 eenmalig, alleen voor het jaar .............................
0 jaarlijks, tot wederopzegging (opzegging kan jaarlijks vóór 1 december)
Betaling:

0 in één bedrag per jaar
0 in maandelijkse termijnen

Bedrijfsnaam: ............................................................................................................................
Contactpersoon: ........................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Postcode en plaats: ...................................................................................................................
Telefoonnummer: ......................................................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................................
Website: ....................................................................................................................................
Datum: .......................................................................................................................................
Handtekening:

