vrienden van

De Vrienden van ZOOM! zijn van start gegaan.

In het najaar van 2016 is de stichting Vrienden van Zoom! gestart met haar activiteiten in de aanloop
naar het ZOOM! kamermuziekfestival 2017.
Conform de statuten is onze Stichting gericht op activiteiten van het ZOOM! Kamermuziekfestival in
de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg . De Vrienden van ZOOM! willen die activiteiten en
de continuïteit van het ZOOM! Kamermuziekfestival ondersteunen.
De Stichting doet dit door een ieder die het festival een goed hart toedraagt uit te nodigen om ook
vriend of donateur te worden en de Stichting met een jaarlijkse bijdrage te ondersteunen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Piet Blanksma
Bert Bomer
Jos Cremers (voorzitter)
Saskia Geelhoed (secretaris)
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.
In 2016 hebben de eerste donaties plaatsgevonden.
Het financiële overzicht 2016 ziet er als volgt uit:
omschrijving

baten

bankkosten
donaties

€
1.690,00

batig saldo

€
1.662,05

lasten
€
27,95

Voornemens 2017 /2018
Uiteraard past het bij de doelstellingen van de Stichting de groei van het aantal vrienden en
donateurs te bevorderen. In de periode rondom het festival in 2017 is het aantal vrienden en
donateurs gegroeid tot meer dan 50.
Om groei te stimuleren wil de Stichting activiteiten organiseren.
Zo willen wij ongeveer 2 maanden voor de start van het volgend festival in2018 een programma
presentatie organiseren voor vrienden en donateurs. Zij mogen een introducé(e) meenemen, krijgen
uitleg over het programma, en ontvangen als eersten een programmaboekje.

Het Ruysdael Kwartet is daarbij aanwezig en zorgt voor muzikale omlijsting.
Belangstellenden krijgen nu in aanloop het programmaboekje 2017 mee waarin ook een
aanmeldingsformulier staat om vriend / donateur te worden. Wij streven na dat vrienden /
donateurs zich voor meerdere jaren binden met een donatie aan de Stichting . Daarbij geniet
automatische incasso de voorkeur.
Tijdens het festival 2018 wil de Stichting aanwezig zijn bij alle concerten van het festival met een
eigen professionele stand.
Op de concertprogramma’s komt aan de achterzijde een aanmeldingsformulier om vriend / donateur
te worden. Mensen die het formulier dezelfde avond inleveren ontvangen een cd (voor rekening van
de Stichting Vrienden van ZOOM!)
Speciaal voor de donateurs denken we aan een uitnodiging voor het after- concert- dinner met de
musici of het bijwonen van een repetitie. Dit kan plaatsvinden voor een beperkt aantal donateurs per
keer.

