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Venlo 2016
L.s.,
Vond u veel dingen vroeger ook beter of leuker? U bent niet de enige. Technologische
ontwikkelingen en het veranderen van normen en waarden zorgen er voor dat steeds meer
mensen last krijgen van heimwee naar wat voorbij is. Voor die mensen is er goed nieuws.
Sommige dingen blijven zoals ze al jarenlang zijn. Net zo warm, leuk, mooi en sfeervol en
toch van deze tijd. Neem het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo ( “de Hermenie”):
al ruim 193 jaar springlevend.
Veel Venlonaren dragen de harmonie een warm hart toe. Ze doen dat niet alleen door de
optredens en activiteiten te bezoeken, maar ook door de Harmonie financieel een extra
steuntje in de rug te geven. En dat is nodig want zonder deze steun is het vrijwel niet mogelijk
jaarlijks te werken met een sluitende begroting
De Harmonie heeft zich als doel gesteld: het bevorderen en stimuleren van de liefde voor en
kennis van de muziek binnen de Gemeente Venlo en bij de inwoners van Venlo.
De Harmonie Venlo tracht via structurele bijdragen van het Venlosche bedrijfsleven en van
particulieren de gestelde doelen te realiseren en een eventueel tekort op te vangen.
De Club van 100 is hiertoe ook opgericht op 11 oktober 2014 tijdens “Harmonie in wijn” met
het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere investeringen. Denk hierbij vooral aan
de Jeugdopleiding, instrumenten en uniformen want dit is duur, heel duur. De keuzes voor
deze investeringen worden in overleg met het bestuur, dirigent en de jeugdcommissie bepaald
en zullen ook jaarlijks kenbaar gemaakt worden aan de leden van de club van 100, zodat de
sponsor weet waaraan het geld besteed wordt.
Door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als zogenoemde Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) wat betekent dat periodieke giften ten bate van de harmonie van de
belasting kunnen worden afgetrokken. Er geldt dus geen drempel en geen maximum.
Met ingang van 2014 zijn de fiscale aftrekmogelijkheden verhoogd:
- een gift door particulieren is voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting;
- voor giften van bedrijven geldt in de vennootschapsbelasting zelfs een aftrek van
150%.

Om optimaal te kunnen profiteren van dit belastingvoordeel bestaat binnen de Harmonie een
Club van Honderd die als doel heeft enthousiaste Venlonaren te verenigen die de Harmonie
gedurende een langer periode willen ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van € 100,00.
U heeft aangegeven de Harmonie een warm hart toe te dragen en ons te willen ondersteunen
door lid te willen worden van de Club van 100. Wij zijn u daar bijzonder erkentelijk voor
In dit kader verzoeken wij u vriendelijk de bijgevoegde schenkingsovereenkomst in te willen
vullen en aan ons te willen retourneren.
Wat mag u terugverwachten voor uw steun?
Leden van de Club van 100 worden periodiek op de hoogte gehouden over de activiteiten van
de Harmonie. Activiteiten waarmee we aantonen dat de Harmonie na bijna 2 eeuwen nog
steeds springlevend is.
• Uw naam/logo op alle fysieke communicatie-uitingen bij speciale evenementen
• (programmaboekjes, roulerend op aanplakposters e.d.).
• Uw naam/logo op de verenigingswebsite (www.).
• Zeker tijdens ons jubileumjaar 2022 (200-jarig bestaan) zal er veel aandacht aan onze
vereniging worden besteed door de plaatselijke media (Limburger / Stadsomroep).
Wij zorgen ervoor dat de namen van onze sponsors dan ook in de publicaties genoemd
worden.
• Uw naam/logo in het jaarboek.
• 2 vrijkaartjes bij concertuitvoeringen met speciale genodigden plaatsen.
• 1 x per 3 jaar serenade bij een gelegenheid door u te bepalen.
• Eenmaal per jaar een verassingsactiviteit
Namens het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo hartelijk dank voor u
belangstelling en steun aan “ôs Hermenie”. U helpt hiermee het oudste muziek gezelschap
van Venlo, dat in 2022 op representatieve wijze haar 200-jarig jubileum hoop te vieren.
Hoe men het ook wendt of keert, “De Hermenie” hoort bij onze gemeenschap als een niet te
missen onderdeel en een welhaast tastbare bijdrage ten behoeve van het welzijn van haar
inwoners.
De harmonie en de samenleving waarvan wij deel uitmaken, zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De harmonie geeft klank en kleur aan de gemeenschap”.
Nogmaals onze dank en mocht u vragen hebben laat het ons weten

Schenkingsovereenkomst / “Club van Honderd”
1) Verklaring gift
Ondergetekende verklaart een gift te doen aan de Club van 100.
2) Omvang / looptijd gift
Mijn bijdrage, bedraagt op jaarbasis:
€ ……………….. (minimaal € 100,00)
De eerste betaling van de gift vindt plaats in:
(jaartal) …………
3) Betaling
O: Hierbij machtig ik middels ondertekening de Harmonie om 1 x per jaar,
zolang mijn lidmaatschap van de Club van 100 duurt, het bedrag
automatisch te incasseren van :
Naam rekeninghouder: …………………………………………………
Post- /bankrekeningnummer (IBAN): ………………………………….
O: Nee, ik verleen geen automatische incasso en ontvang jaarlijks een
factuur van de stichting ter voldoening van mijn bijdrage.
Indien van toepassing:
O: Ik wil bijdrage voldoen via bedrijf en/of instelling, te adresseren aan:
Naam bedrijf: ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
4) Gegevens schenker
Achternaam: …………………………………………………………………
Voornamen: ………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………
Postcode: …………………………Woonplaats: …………………………….
Telefoonnummer: ……………… Email:…………………………………..
5) Ondertekening schenker
plaats en datum: ………………………………………………………………
Handtekening schenker: …………………………….
6) Opmerking:
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Postadres:
Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo
POSTBUS 296
5900 AG Venlo
secretariaat@harmonie-venlo.nl

