
Feest en Piratenkoor “De Mulderssingers” 

Wij willen ons graag even voorstellen!  

Feest en Piratenkoor “de Mulderssingers”  is een koor van rond de 30 enthousiaste mannen. 

Wij repeteren wekelijks op dinsdagavond in de kantine van voetbalvereniging WHC in Wezep. 

Natuurlijk dragen wij ons geoefend repertoire graag, en zoveel als mogelijk is, uit naar buiten. 

Bij optredens voor verzorgingstehuizen in deze regio , Groepshotel IJsselvliedt, op festivals                          
en bij grote evenementen in o.a. Hattem, Elburg, Nunspeet, Epe, Olst, Vollenhove en Hindeloopen      
lieten wij in 2015 meer dan 27 maal ons gezicht zien. 

Veel van deze optredens doen we voor de kostprijs, dit houdt in een reiskostenvergoeding                        
voor de dirigent en de muzikanten. 

Uiteraard hebben we ook betaalde optredens, echter kunnen deze de totale onkosten van ons koor        
niet dekken en daarom deze brief. 

Onze sinds januari 2016 geheel vernieuwde website www.mulderssingers.nl word zeer veel bezocht,                
dit is mede te danken aan de link naar onze site op de site van WHC.                                                                     
Door het gestaag groeiende aantal bezoekers is het voor u als bedrijf / ondernemer een unieke kans        
om uw product te profileren. 

Wij als koor zijn ons ervan bewust dat wij niet de enige zijn die u vraagt om een bijdrage (sponsoring), 
daarom leggen wij de lat niet te hoog en bieden wij twee attractieve pakketten aan. 

1.   Voor het bedrag van € 50  per jaar bieden wij u op onze sponsorpagina een banner aan met het logo     
en de  adresvermelding van uw bedrijf / organisatie.                                                                                                  
2.   Voor het bedrag van € 100 per jaar maken we het mogelijk dat de bezoeker met één simpele klik         
op uw logo doorgelinkt word naar uw eigen website. 

Gegevens en nader vervolg wordt u keurig uitgelegd door beheer - website / Pr  van ons koor. 

Hopende dat u ons koor “de Mulderssingers” een warm hart toedraagt en wil ondersteunen,                                   
danken we u voor uw belangstelling. 

 

SPONSOROVEREENKOMST                                                                     
Ja, ik ben bereid om Feest en Piratenkoor “de Mulderssingers” te sponseren en ik kies voor: 

Pakket 1.     Pakket 2.       Uw keuze a.u.b. duidelijk aankruisen.   

Naam/Firma:   …………………………………………………………………………………..  Datum:  …… - …… - ………..... 

Adres:   ………………………………………………………………………………………………  Plaats:   ………………………….. 

Handtekening:        Telefoon:   ……………………… 

http://www.mulderssingers.nl/�

