JOIN THE CLUB!
Wereldklasse in Limburg
Oxygen - Academy of Dance (Maastricht), onder leiding van
Jennifer Romen, stimuleert jonge talentvolle dansers om alles uit
zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Om dat te bereiken
brengen wij de allerbeste docenten en choreografen uit binnen- en buitenland
naar onze academy. Deze kwaliteit, die noodzakelijk is voor de doorontwikkeling van
onze talenten, heeft natuurlijk een prijs. Een prijs die helaas niet volledig bekostigd kan worden
vanuit lidmaatschapsgelden. Simpelweg omdat onze academy dan onbetaalbaar zou worden voor onze
leden. Wij kiezen er daarom bewust voor om niet onze kwaliteit naar beneden bij te stellen, maar juist onze
financieringsstructuur aan te passen. Wij zijn er immers van overtuigd dat grote dromen niet beperkt mogen
worden doordat ze onbetaalbaar blijken te zijn.

Join one of our Clubs, voor nu en voor later
Oxygen heeft een aantal helder omschreven doelen voor de toekomst. De concrete projecten zoals een
(inter)nationale theatershow, kwalitatief hoogstaande optredens in het commerciële werkveld (televisie,
evenementen en festivals) én een unieke dinnershow zullen in de komende 5 jaar worden uitgevoerd.
Daarvoor hebben wij talentvolle en gedreven dansers nodig.
En dát is precies waarom onze academy zo belangrijk is. Dáár wordt het talent ontdekt, worden onze
dansers gestimuleerd en bieden we alle ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling. Maar dat alles vraagt om
de nodige aandacht en de bijbehorende financiële middelen. Als het ons lukt om uitgaven zoals huur van de
dansruimte te bekostigen vanuit andere inkomsten, blijft er vanzelfsprekend meer geld over voor o.a.
docenten en (gast)choreografen die onze dansers helpen ontwikkelen tot op een niveau van wereldklasse.

''MET DE OPRICHTING VAN ONZE CLUBS KUNNEN WIJ ACTIEVER INZETTEN OP HET
WERVEN VAN STRUCTURELE FONDSEN OM ONZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN.''

Voor de hele academy
De opbrengsten van onze Clubs ondersteunen dus het
groeipotentieel van de hele academy. Denk hierbij niet alleen aan
het verhogen van het niveau van de dansers, maar ook aan het
bieden van uitgebreidere faciliteiten op een nieuwe locatie met
een betere bereikbaarheid, meer dansruimtes en voldoende
parkeervoorzieningen.
Iedereen heeft er dus baat bij, van onze allerjongste dansers tot
en met de ouders. Daarom bieden we ook diverse mogelijkheden
om lid te worden.

Enkele van de voordelen voor de leden van onze Clubs:
*voor particulieren

FAMILY CLUB

CLUB VAN 25

10,-/MAAND OF 120,-/JAAR

25,-/MAAND OF 300,-/JAAR

Part of the Oxygen Family
Maandelijkse nieuwsbrief met updates
Unieke bidon I’m part of the Oxygen Family

Maandelijkse nieuwsbrief met updates
Jaarlijkse shout out op Social Media

CLUB VAN 50

CLUB VAN 100

50,-/MAAND

100,-/MAAND

Maandelijkse nieuwsbrief met updates
Twee keer per jaar een shout out op Social
Media
Uniek Oxygen T-shirt met initialen

Maandelijkse nieuwsbrief met updates
Twee keer per jaar een shout out op Social Media
Unieke Oxygen Hoodie
Twee VIP-tickets voor eindvoorstelling in
Maastricht

Voor bedrijven starten we bij de club van 25. We bieden hetzelfde aan met een tegenprestatie van logo
en naamsvermelding op de website. Voor bedrijven zijn de genoemde bedragen exclusief btw. Onze
voorkeur gaat hier uit van 1 jaarlijkse factuur.

Iedereen kan lid worden
Iedereen die onze academy een warm hart toedraagt, kan lid worden van onze Clubs. Denk hierbij aan
vrienden, ouders, grootouders, buren, collega’s of fans. Vanzelfsprekend nodigen wij ook graag zelfstandig
ondernemers of bedrijven uit om deel te nemen. Met hen gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden
van ons uitgebreide(re) sponsorpakket.
Ook lid worden? Vul dan de bijgevoegde overeenkomst in en stuur het ondertekend terug aan
sponsoring@oxygenacademyofdance.nl. Je wordt dan lid van de door jou gekozen Club. Je machtigt
Oxygen – Academy of Dance om jouw bijdrage maandelijks of jaarlijks af te schrijven van je bankrekening.
Wil je er op een bepaald moment mee stoppen? Dan kan dat natuurlijk altijd. Onze overeenkomst is immers
een “moreel” contract wat wij niet formeel zullen opeisen. Wel hanteren we een opzegtermijn van 2
maanden.

Geen lid worden, maar
wel doneren?
Als je geen lid wil worden van een van onze Clubs,
maar onze academy wel financieel een duwtje in de
rug wil geven, kan dat vanzelfsprekend ook. Ieder
bedrag is welkom en kan worden overgemaakt op
het rekeningnummer NL87INGB0006850631 t.n.v.
Stichting Oxygen Academy of Dance.

Meer weten over Oxygen – Academy of Dance?
Wil je meer weten over de doelen, de structuur en de visie van onze academy? Klik dan hier voor een video
die je kennis laat maken met het onmiskenbare danstalent én de onbegrensde passie van Oxygen –
Academy of Dance.
Heb je nog andere vragen? Stuur dan een bericht naar sponsoring@oxygenacademyofdance.nl.
We komen er snel bij je op terug.

JE HEBT MENSEN DIE GROOT DROMEN EN BLIJVEN DROMEN.
MAAR JE HEBT OOK MENSEN DIE GROOT DROMEN EN VERVOLGENS
BERGEN VERSCHUIVEN OM ZE WAAR TE MAKEN.
- JENNIFER ROMEN -

