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Beste trouwe en gulle fan,
Je zit al lange tijd te broeden op een manier om De Warme Winkel te
ondersteunen en je betrokkenheid bij ons te vergroten. Het valt je op dat je net
zoveel voor je kaartje betaalt als je armlastige buurman en je wil graag wat
meer doen. Maar hoe?!?

1. Kom naar onze voorstellingen, neem al je vrienden mee en klap tot de vellen er
vanaf vliegen.

2. Jij kijkt uit naar onze volgende nieuwsbrief, zoals een jochie van 7 op z’n
Donald Duck wacht. Waarom zou je je vrienden dat geluk ontzeggen; schrijf ze
allemaal in.

3. Word lid van onze 1000+club.
Om onze ambities waar te maken zijn we op zoek naar fans die het leuk vinden
om ons 5 jaar lang met €1000,- of meer te ondersteunen.
Niet veel mensen zijn bekend met de Geefwet maar die is ronduit fantastisch:
het komt erop neer dat als je 5 jaar lang € 1.000 euro doneert, je jaarlijks €
1.250,- van je inkomen af mag trekken. Hierdoor kost de gift je ‘slechts’ € 350,per jaar bij het hoogste belastingtarief. Dit alles vanwege onze ANBI status.
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Wij stellen hier allerlei leuks tegenover. Uiteraard krijg je kaarten voor alle
voorstellingen, uitnodigingen voor tussentijdse presentaties, snoepreisjes,
inspiratie avonden, feestjes waar op onregelmatige basis reden voor is en
meet&greets in alle soorten en maten.
Voor iedereen die niet door de ironische toon kan lezen;
Wij zouden oprecht blij zijn met uw lidmaatschap van onze club. Als u
geinteresseerd bent klik hier. Dan sturen wij u vrijblijvend de informatie en
mogelijkheden van de 1000+club.
We kunnen ons goed voorstellen dat zich onder onze nieuwsbrieflezers
klaplopers bevinden die graag meedoen, maar voor wie dit bedrag te hoog is.
Aan hen zeggen wij; schroom niet om je vader en moeder te bellen, je
buurman te gijzelen of mee te denken voor welke andere cultuurminnende
Dagobert dit leuk zou kunnen zijn.
Tot slot; dit is het moment om dit ijzer te smeden, we gaan je niet het hele jaar
hieraan herinneren.
We zijn je deurwaarder niet, maar
DE. WARME. WINKEL.
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