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Wij zijn Theatergroep Renaissance, een theatergroep in Den Helder welke op 1 april 2018 het levenslicht zag. 
 
Onze theatergroep is vol in ontwikkeling met als doel alles in eigen beheer te produceren. Hierbij kun je denken aan: 
eigen decorbouw, eigen licht- & geluidsinstallatie, eigen schrijvers, eigen PR-afdeling etc. 
 
Om dit te bewerkstelligen is elk klein beetje hulp meegenomen en zijn wij op zoek naar donateurs, de zogeheten 
“Vrienden Van Renaissance” (particulier) en “Sponsors Van Renaissance” (zakelijk). 
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RT

IC
UL

IE
R 1. Een eenmalige donatie is mogelijk vanaf €5,00. 

 
2. Je kunt je als “Vriend Van Renaissance” aanmelden voor een bedrag vanaf €5,00 per maand. 

25% van het ingelegde bedrag  komt ten goede aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 
Wat krijg je hiervoor terug? 

• 20% korting op e-tickets voor onze voorstelling(en). 
 

3. Je kunt je als “Vriend van Renaissance” aanmelden voor een bedrag vanaf €50,00 per jaar. 
25% van het ingelegde bedrag  komt ten goede aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 

Wat krijg je hiervoor terug? 
• Twee gratis e-tickets voor onze voorstelling(en). 
• DVD registratie van de bezochte voorstelling(en). 
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1. Een eenmalige donatie is mogelijk vanaf €25,00. 
 

2. Je kunt je als “Sponsor Van Renaissance” aanmelden voor een bedrag vanaf €15,00 per maand. 
25% van het ingelegde bedrag  komt ten goede aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 

Wat krijg je hiervoor terug? 
• Twee gratis e-tickets voor onze voorstelling(en) 
• 20% korting op elke extra bestelde e-ticket 
• Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) 

etc. 
 

3. Je kunt je als “Sponsor van Renaissance” aanmelden voor een bedrag vanaf €150,00 per jaar. 
25% van het ingelegde bedrag  komt ten goede aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 

Wat krijg je hiervoor terug? 
• Vier gratis e-tickets voor onze voorstelling(en) 
• 20% korting op elke extra bestelde e-ticket 
• DVD registratie van de bezochte voorstelling(en). 
• Naam/logo van het bedrijf op diverse (social)media uitingen, programmaboekje(s) 

etc. 
 

4. Je kunt je als “Sponsor van Renaissance” aanmelden als je ons wilt ondersteunen met goederen voor 
decor, (aan)kleding, licht, geluid etc. 
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Wat we tot nu toe o.a. hebben bereikt via donateurs: 
 

• Nieuwe decordoeken. 
• Eigen theaterverlichting met controllers. 
• Eigen mengpaneel (licht én geluid). 
• Eigen digitale kassa- & pinsysteem. 

 
Loterij: 
 
Tijdens onze voorstelling willen wij ook een loterij houden met diverse mooie prijzen. Ben je een bedrijf en kun je of wil 
je geen donatie doen middels één van de eerder genoemde mogelijkheden? Dan is het misschien een leuk idee om een 
mooie prijs voor onze loterij ter beschikking te stellen. De naam/logo van het bedrijf zullen zichtbaar zijn bij de 
prijzentafel en/of op de prijs en naam/logo van het bedrijf zullen vermeld worden in het programmaboekje van de 
voorstelling. 
 
Ook tijdens de loterij komt 25% van het opgehaalde bedrag ten goede aan “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder. 
 
Interesse? 
 
Heb je interesse om ons te ondersteunen? Dan kun je middels bijgevoegd formulier kenbaar maken in welke vorm je ons 
wilt helpen. 
 
Het volledig ingevulde formulier kun je opsturen: 
 Per post:  Theatergroep Renaissance 
   t.a.v. “Vrienden & Sponsors Van…” 
   Gorterstraat 21 
   1781 PR Den Helder 
 Per e-mail: donateurs@theatergroeprenaissance.nl 
 
Wij hopen jou binnenkort te verwelkomen als donateur van onze theatergroep, dan maken wij samen  
“Theater Vanuit Het Hart”. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Roy de Graaf, 
Creative Director 
Theatergroep Renaissance 
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Aanmeldformulier “Vrienden van…” & “Sponsors van…” 
 
Ik meld me aan als*: “Vriend van Renaissance” (particulier) 

€ 

“Sponsor van Renaissance” (zakelijk) 

  Eenmalig (v.a. €5,=) €  Eenmalig (v.a. €25,=) € 

 Maandelijks (v.a. €5,=) €  Maandelijks (v.a. €15,=) € 

 Jaarlijks (v.a. €50,=) €  Jaarlijks (v.a. €150,=) € 

     Sponsoring van goederen/diensten 

  Naam*:  
Naam bedrijf**:  
Functie**:  
Adres*:  
Postcode*:  Plaatsnaam*:  
Telefoonnummer:  Mobiel nummer:  
E-mailadres*:  
IBAN-nummer*:   
Ternaamstelling*:  

 
 
  Ik ga akkoord met*: - de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website. 

  - het ontvangen van een (eerste) factuur binnen 7 dagen na versturen van dit 
formulier. Bij maandelijkse of jaarlijkse betaling ontvang ik periodiek een nieuwe 
factuur. De factuur zal binnen de gestelde termijn worden voldaan. 

 
 Datum:   
Ondertekening*:  

 

 
* Verplicht veld voor zowel particulier als zakelijk. 

** Verplicht veld indien zakelijk. 
 

 


