Delft, 24 februari ’16

Steunt u ons evenement in 2016 weer?
Geachte mevrouw, mijnheer,
Namens onze stichting willen wij u als donateur bedanken voor uw bijdrage in de vorige jaren. Als donateur van Stichting
vrienden Taptoe Delft, levert u een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de stichting en hebben wij wederom kunnen
investeren in de toekomst van het evenement.
Ook dit jaar willen wij wederom een beroep op u doen ons financieel te steunen. Het zal u niet ontgaan zijn dat de culturele
sector het moeilijk heeft, en gemeentelijke subsidies daarnaast jaarlijks gekort worden. Ook wij staan ieder jaar weer voor
een (financiële) uitdaging om het evenement te kunnen blijven continueren. Uw donatie is dan ook dit jaar weer bijzonder
welkom. Mocht u Taptoe Delft wederom een warm hart toedragen, dan verzoeken wij uw bijdrage te storten op

rekening NL65 INGB 0007 8270 41 t.n.v. Vrienden Taptoe Delft onder vermelding van 'Donatie 2016'.
Vermeld bij de storting s.v.p. ook uw adres, postcode, woonplaats en geb.datum.
Het bestuur van de “Stichting vrienden Taptoe Delft” heeft een in haar ogen zeer aantrekkelijk donateurspakket
samengesteld met voordelen waarvan u gebruik kunt maken. Om echter volledig gebruik te kunnen maken van deze
voordelen is een minimale donatie van € 25,= per jaar vereist. Uiteraard is een lager bedrag ook van harte welkom echter
dan kunt u geen gebruik maken van de hierna te ontvangen voordelen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

20 % korting op kaarten voor Taptoe Delft (maximaal 2 per donateur)

Na ontvangst van uw donatie ontvangt u van ons een promotiecode
die u kan invoeren bij het bestellen van uw kaarten voor Taptoe Delft.
Gratis DVD van Taptoe Delft
Taptoe Delft pin
Donateurs legitimatie
Ontvangst met Koffie en Thee voor aanvang van de voorstelling
Gratis magazine van Taptoe Delft
4x per jaar een nieuwsbrief met wetenswaardigheden

Zoals u waarschijnlijk wel ziet kan het u een aardig voordeel opleveren als donateur en wij als “Stichting vrienden Taptoe
Delft” hopen hiermede een langjarige relatie met u te mogen opbouwen en onderhouden als vaste donateur.
Wilt u ons wel steunen maar niet als vaste donateur? Uw eenmalige gift is uiteraard ook van harte welkom.

Stichting Vrienden Taptoe Delft is een door de belastingdienst erkende culturele instelling. Hierdoor is een gift aan
Vrienden Taptoe Delft aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan al snel een voordeel van 40% tot 50%
opleveren. Door deze erkenning is de Stichting een zogenaamde ANBI instelling. De relevante gegevens, evenals ons
(financieel)beleid kunt u vinden op onze website: http://www.taptoedelft.nl/over-de-taptoe/anbi-register.
Namens de “Stichting vrienden Taptoe Delft” hartelijk dank voor uw niet aflatende steun en graag tot ziens op de komende
Taptoe Delft op 9 en 10 september 2016.

En zoals het hoort, gaan wij zorgzaam en transparant met uw gelden om.
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden Taptoe Delft
Namens het bestuur
Dick van Witteloostuijn
Penningmeester
N.B. Bij het samenstellen van ons donateursbestand zijn wij uitgegaan van de gegevens van vorig jaar. Wij zijn ons er van bewust dat er in
het afgelopen jaar wijzigingen hebben kunnen plaatsvinden in deze gegevens die wij niet hebben verwerkt. Mocht dit het geval zijn, dan
vragen wij uw begrip hiervoor en bieden bij deze onze verontschuldigingen aan. Wilt u zo vriendelijk zijn eventuele wijzigingen door te geven
via tel. 06 54 21 30 38 of via e-mail dickvanwitteloostuijn@taptoedelft.nl

