Aan de Vrienden van
Zomercursus Woudschoten

Asperen, 28 juni 2019

Beste Vriend,
Hierbij ontvang je onze tweede nieuwsbrief van 2019, met daarin
onder andere het nieuwe machtigingsformulier, de stand van
zaken omtrent Woudschoten 2019, een oproep voor nieuwe
bestuursleden en de datum van de slotuitvoering.

Zoals je ziet, sturen wij deze nieuwsbrief nu een keer niet alleen per mail, maar ook per post.
Dit doen we om het je wat gemakkelijker te maken om bijgaand machtigingsformulier in te
vullen en te retourneren. Mocht je dit al gedaan hebben, hartelijk dank! Wellicht ken je nog
iemand in je omgeving aan wie je dit formulier kunt doorgeven?
Bijgaand sturen wij ook een ‘noodklokbrief’ van de
organiserende stichting van de Zomercursus. We bundelen
onze krachten in de hoop niet alleen veel nieuwe Vrienden
te mogen begroeten, maar ook sponsoren en weldoeners
die de Zomercursus de komende jaren financieel willen
ondersteunen. En misschien ken jíj iemand die dit graag wil
doen.
Tot onze vreugde hebben we al een aantal machtigingsformulieren van jullie mogen ontvangen.
Wellicht vraag je je af wanneer wij de daarin door jou genoemde bijdrage gaan incasseren. We
laten je bij dezen weten dat dit in september zal zijn.
Mocht je meer willen doneren dan het bedrag dat je hebt aangegeven, dan kun je altijd het
gewenste bedrag overmaken. Extra donaties of donaties in natura zijn van harte welkom. Zou
je een bijdrage in natura willen leveren, laat het ons dan even per mail weten, dan kunnen wij
met de organiserende Stichting Zomercursus Woudschoten overleggen waar hun voorkeur naar
uit gaat.
Uiteraard zijn de voorbereidingen voor de Zomercursus Woudschoten 2019 weer in volle gang.
Vandaag meldde de Zomercursus 91 deelnemers te hebben ingeschreven voor dit jaar. Maar,
ook nu zal de bijdrage van de deelnemers niet geheel kostendekkend zijn. Daarnaast is niet
iedere deelnemer in staat het volledige deelnamebedrag te betalen en krijgen meer deelnemers
uit hetzelfde gezin korting. En daar zijn wij als Vrienden dan voor! Bovendien laten onze
reserves het toe dat wij de organiserende stichting dit jaar financieel extra ondersteunen.
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Graag brengen we nog even ons aanbod zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief onder de
aandacht: voor iedere Vriend die je binnenhaalt, krijgen jij en onze nieuwe Vriend ieder twee
jetons voor een gratis drankje tijdens de slotuitvoering. Probeer dus iedereen in je omgeving
te enthousiasmeren om Vriend te worden. Is dat gelukt, laat dan onderstaand
machtigingsformulier invullen en jouw NAW-gegevens onderaan het formulier zetten, zodat wij
weten dat jij deze Vriend hebt binnengehaald.
Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Graag zouden wij
het bestuur uitbreiden, want: vele handen maken licht werk, zeker in
deze tijd waarin iedereen het druk heeft. Heb je zelf echt geen tijd
en ken je wel iemand die een bestuursfunctie bij ons ambieert? Laat
het ons weten.
Donderdag 15 augustus wordt de slotuitvoering gehouden. Jij komt toch ook? Kijk voor meer
informatie en om je aan te melden op www.zomercursuswoudschoten.nl
Maar voor die tijd hebben we uiteraard nog mailcontact!
Met VRIENDelijke groeten,
José de Jong, secretaris
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Machtigingsformulier doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden Zomercursus
Woudschoten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven wegens uw jaarlijkse bijdrage als Vriend, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. U neemt hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. U vraagt uw bank naar de voorwaarden. U kunt deze
machtiging elke moment stopzetten door een bericht te sturen naar de Stichting (gegevens staan
onderaan dit formulier).
Personen die jaarlijks € 25,00 of meer doneren, krijgen de status van Vriend (vanaf €25,00), Goede
Vriend (vanaf € 50,00) of Beste Vriend (vanaf € 100,00) en ontvangen de daarbij behorende voordelen,
resp. Nieuwsbrieven, inclusief een uitnodiging voor de Slotuitvoering, Nieuwsbrieven met uitnodiging
voor de Slotuitvoering plus vier drankjes naar keuze en Nieuwsbrieven, uitnodiging, vier jetons en twee
gratis kaarten voor het buffet.
Mijn persoonlijke gegevens:
+Achternaam + voorletters:
Adres, postcode en woonplaats:
Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Rekeningnummer (IBAN):
BIC (alleen buiten NL):

Plaats en datum:

Bedrag:
Handtekening:

NB: Ik ben Vriend geworden via (naam en adres):

Dit formulier kan worden gestuurd naar: vrienden@zomercursuswoudschoten.nl of naar Stichting
Vrienden Zomercursus Woudschoten, Leerdamseweg 21, 4147 BL Asperen.
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“Samenspelen met anderen was voor mij de drijfveer om viool te blijven
spelen”
Je krijgt deze oproep omdat je ooit deelnemer was van Zomercursus Woudschoten, de succesvolle
kamermuziekcursus die in 1962 door Ru Sevenhuijsen werd opgericht. Onze muziektiendaagse
bestaat nog steeds en beleeft in augustus 2019 zijn 58e editie!
De toekomst van de cursus is helaas onzeker geworden. Financiële tegenvallers en zich
terugtrekkende sponsoren maken dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe manieren om de
benodigde financiële steun te vinden.

Word weldoener!
Door weldoener te worden én deze mail door te sturen naar iedereen die jij kent en Woudschoten
een warm hart toe draagt, kun jij de cursus redden. Zo creëren we een stabiele financiële basis
voor de toekomst.
Alle bijdragen eenmalig of periodiek, klein of groot, zijn van harte welkom. Denk hierbij aan:
1. Periodiek, bijvoorbeeld vanaf €50 per jaar voor 5 jaar
2. Eenmalig, voor fiscale aftrekbaarheid geldt een minimaal bedrag van €60,3. Met een specifiek doel zoals
- de huur van het instrumentarium: barokstrijkinstrumenten (€800), piano’s
(€350), vleugels (€800), klavecimbel (€750)
- ‘Woudschoten’ bus (€450)
- Huur van het slagwerk (€1400)
- de huur van het kopieerapparaat (€1150)
4. Tips die ons leiden naar sponsoring en/of fondsengeld!
Het schenken aan Zomercursus Woudschoten is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar en
bijzonder lucratief omdat Stichting Zomercursus Woudschoten door de belastingdienst is
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren mogen 125% aftrekken
van de inkomstenbelasting en bedrijven zelfs 150%.
Laat ons weten wat je zou willen doen door te reageren op deze mail!
Alvast hartelijk dank namens alle jongeren die zo graag deelnemen aan Zomercursus
Woudschoten.

“Op Woudschoten kan je de mooiste stukken in de gekste bezettingen
spelen”
Met muzikale groet,

Stichting Zomercursus Woudschoten
www.zomercursuswoudschoten.nl
info@zomercursuswoudschoten.nl
NL63 RABO 0147940605
KVK50547976
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