
Uw bedrijf in beeld 
met naamsvermelding (zonder logo)
op website & banner 
incl. 2 kaartjes Themaconcert  
of 2 kaartjes Vastelaovesconcert 

Uw bedrijf in beeld
met logo klein op website & banner
incl. 2 kaartjes Themaconcert met 
diner

Uw bedrijf in beeld
met logo groot op website & banner, 
logo klein op posters & flyers 
incl. 2 kaartjes Themaconcert met  
diner en 2 kaartjes Vastelaovesconcert

UW BEDRI J F  I N  BEELD

Brons

€ 250,00
Zilver

 
€ 600,00

Goud
 

€ 850,00
U sponsort voor 2022  
en extra voor ons  
‘Musicals in Concert’

STEUN ONS!

Met uw bijdrage zit er muziek in Venray!
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Secretaris 
André Flos 
Wijnruit 44 
5803 LE  Venray 
secretaris@euterpevenray.nl 

 
 
 
 
 
Penningmeester 
Hans Schaeffers 
 
 
penningmeester@euterpevenray.nl 

 
 
 
 
 
Opgericht in 1860 
KvK 40164687 
NL74 RABO 0173 9216 63 
www.euterpevenray.nl 
info@euterpevenray.nl 

 

 
“Koninklijke  Harmonie Euterpe”  is de oudste muziekvereniging in Venray. Deze vereniging met een rijke 
historie is al meer dan 160 jaar actief en niet meer weg te denken uit de Venrayse cultuur. 
 
Euterpe verzorgt vele optredens per jaar voor de Venrayse bevolking, zowel op het podium met mooie concerten 
als op straat met bijvoorbeeld Koningsdag en de communie. Dit kan dankzij de inzet van onze enthousiaste leden 
waaronder veel jeugdleden. 
 
Met uw bijdrage heeft de muzikant een instrument! 
Met uw bijdrage kunt u een jaar lang het onderhoud van bijvoorbeeld een saxofoon, een klarinet of een trompet 
garanderen. Dit betekent dat door uw donatie Venray een jaar lang getrakteerd kan worden op fraaie (muzikale) 
optredens. Wilt u enkele instrumenten adopteren voor het jaar 2022? 
 
 
Ja, wij willen voor 2022 graag een bijdrage leveren aan het instrumentenonderhoud en 
het themaconcert ‘Musicals in Concert’ van Koninklijke Harmonie Euterpe 
 

Uw gegevens:  Pakket Bedrag Aantal 

Naam en voorletter(s)    Brons € 250,00  

Bedrijfsnaam    Zilver € 600,00  

Adres    Goud € 850,00  

Postcode      

Woonplaats    Crescendo tot € 250,00 
 

Emailadres    Maestuoso vanaf € 1000,00 
 

Telefoonnummer   zie sponsormogelijkheden (leaflet)  
van voorgaande jaren 

 

 

 

  
Bel/mail mij over maatwerksponsoring 

 

  
Bel/mail mij over ondersteuning via de stichting  
Vrienden van Euterpe 

Met uw bijdrage zit er 
muziek in Venray! 

                    info@euterpevenray.nl   •   Bert Janssen 06-4800 3933   •   Petra Schaeffers 06-5337 1107   •   Fons Poos 06-4548 6925   •   Maria Clarke 06-1256 8560 
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