
MANNENKOOR  BEEGDEN

20jaar

1
9

9
8

 - 2
0

1
8

Zank 
Muzieksleutelplan

Het 20 jarig jubileum van het koor 
was de aanleiding voor dit 
Muzieksleutelplan.
Mannenkoor De Zank,
Hoopt dat u ook mee wil helpen 
Om het fi nanciele plaatje van de 
vereniging gezond te houden.



Welke toonsoort
Een muzieksleutel, toonsleutel of kortweg sleutel is een symbool dat wordt gebruikt bij het noteren 
van muziek. 
Een sleutel op een notenbalk omvat een lijn daarvan en legt daarmee de toonhoogte vast van een 
noot op die lijn.  
Die muzieksleutel is een prachtig instrument om mee te nemen in het beleid binnen mannenkoor 
De Zank . 
De juiste toon  te vinden en te houden is ook bij het organiseren van een vereniging een hele 
kunst. 
Het 20 jarig jubileum stelt ons in staat om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen.

Wij presenteren de 
Zank muzieksleutels.

Deze 4 sleutels bieden u de mogelijkheid het koor op 
een passende wijze een fi nancieel steuntje in de rug te 
geven.

De PR commissie bepaalt de  toepassingen van 
onderstaande mogelijkheden.

In overleg kan natuurlijk ook een eigen inbreng worden gerealiseerd. 
Alle sleutels (bedragen) zijn in principe voor een periode van een jaar. 
Heeft u behoefte aan een andere uitvoering, we horen het graag! 
Aan het einde van het jaar krijgt u een berichtje van ons. 
We vragen dan of we weer voor een jaar op u bijdrage mogen rekenen. 

Vrienden sleutel
Voor alle vrienden van De Zank is er de  vrienden sleutel. 
Deze sleutel staat voor een bijdrage van minimaal 10 euro.
Alle vrienden van De Zank worden wanneer men daarmee instemt vermeld op de 
sleutelpagina op de website van de zank.nl. *Tevens houden we alle vrienden via een 
digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle openbare Zaken Van het koor.
Via een huis aan huis actie in Beegden kan men zich aanmelden als vriend van de Zank.
U als ondernemer kan natuurlijk ook kiezen voor de vriendensleutel.
 Verder zijn er voor u als ondernemer  de 3 overige onderstaande  sleutels. 
* (Indien gewenst)

Bronzen sleutel
Voor u als begunstiger van De Zank is er de Bronzen sponsor sleutel deze sleutel 
staat voor 25 euro.
Deze sleutel geeft recht op een naamsvermelding met bedrijfslogo op de sleutel 
pagina op de website van: de zank.nl en daar waar mogelijk ook op het promotie 
drukwerk van De Zank. 
*Ook houden we alle begunstigers  via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle 
openbare Zaken van het koor. * (Indien gewenst)



Zilveren sleutel
Voor u als begunstiger van De Zank is er de Zilveren sponsor sleutel deze sleutel staat 
voor 50 euro.
Deze sleutel geeft recht op een naamsvermelding met logo op de sleutel pagina
op de website van: de zank.nl.
En daar waar mogelijk ook op het promotie drukwerk van De Zank. 
Tevens zal er voor elke sponsor in de zank beamer promotie een pagina 
beschikbaar zijn. * 
Ook houden we alle begunstigers  via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle 
openbare Zaken van het koor.   * (Indien gewenst)

Gouden sleutel
Voor u als begunstiger van De Zank is er de Gouden sponsor sleutel deze sleutel staat 
voor 100 euro.
Deze sleutel geeft recht op advertentie plek op de home page en naamsvermelding met 
logo op de sleutel pagina op de website van: de zank.nl.
En daar waar mogelijk ook op het promotie drukwerk van De Zank en de buitenreclame 
zoals posters/spandoeken.
Tevens zal er voor elke sponsor in de zankbeamer promotie een pagina beschikbaar zijn. * 
Ook houden we alle begunstigers  via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle 
openbare Zaken Van het koor. * (Indien gewenst)

Via het bijgaand formulier kunt u uw deelname doorgeven aan het secretariaat.
Aansluitend krijgt u dan een bevestiging.

Contact met De Zank , zo geregeld :

Mannenkoor De Zank  Beegden

Secretariaat: Biezenstraat 18 6099 BD Beegden
0475 -571882  /  secretariaat@dezank.nl
Rabobank Peel,Maas en Leudal
Rek. NL96RABO0104810998
www.dezank.nl
Info@dezank.nl 
0475 572749 (zank muzieksleutelplan)
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Firma / persoon:      ………………………………………………............

E.mail:                                                                ..............................................................................

Vertegenwoordigd door:    ………………………………………………............

* Mannenkoor De Zank vertegenwoordigd door: ………………………………………………
   verklaren te zijn overeengekomen, dat bovengenoemde fi rma / persoon kiest voor

 .......  Bronzens Sleutel   € 25,-
 .......  Zilveren   Sleutel   € 50,-
 .........Gouden   Sleutel   € 100,-
          ander bedrag, namelijk ……………………………………………………………......................

Het afgesproken sponsorbedrag zal vóór ....................... ....................2018 
op Rabo bank Peel, Maas en Leudal bankrekeningnummer  IBAN NL96 RABO 0104810998 
van Mannenkoor De zank zijn overgemaakt onder vermelding van de naam van bovenstaande 
fi rma / persoon.

Reageren kan via e-mail: Info@dezank.nl  Dit ingevulde formulier digitaal versturen kan ook. 

We halen het ook indien gewenst bij u op.

Datum overeenkomst:                        .....................................................

Handtekening fi rma :                        ......................................................

*Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................
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We zingen in Koor

Muzieksleutel overeenkomst
Mannenkoor De Zank

* deze gegevens worden door ons ingevuld  en u ontvangt  per omgaande een bevestiging.

Komt u er niet uit, zijn er wensen of wilt u graag persoonlijk contact, laat het ons dan weten.
Dat kan eenvoudig via e-mail  info@Dezank.nl  of telefonisch 0475572749.

Het afgesproken sponsorbedrag zal vóór ....................... ....................2018 
op Rabo bank Peel, Maas en Leudal bankrekeningnummer  IBAN NL96 RABO 0104810998 
van Mannenkoor De zank zijn overgemaakt onder vermelding van de naam van bovenstaande 

Dit ingevulde formulier digitaal versturen kan ook. 

Datum overeenkomst:                        .....................................................

Handtekening fi rma :                        ......................................................

Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................

 deze gegevens worden door ons ingevuld  en u ontvangt  per omgaande een bevestiging.

Komt u er niet uit, zijn er wensen of wilt u graag persoonlijk contact, laat het ons dan weten.

Dit ingevulde formulier digitaal versturen kan ook. 

Datum overeenkomst:                        .....................................................

Handtekening fi rma :                        ......................................................

Handtekening Mannenkoor De Zank:                         ....................................................

 deze gegevens worden door ons ingevuld  en u ontvangt  per omgaande een bevestiging.

Komt u er niet uit, zijn er wensen of wilt u graag persoonlijk contact, laat het ons dan weten.
Dat kan eenvoudig via e-mail  info@Dezank.nl  of telefonisch 0475572749.
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