ARS MUSICA ONDERNEMERSNETWERK
Oostkinderdijk 8
2953 CP Alblasserdam
078-6933030 / 06-15056005
www.arsmusica.nl
Je ontmoet graag collega-ondernemers. Je deelt gemeenschappelijke interesses, je deelt
het leven met elkaar, je heft een glas en geniet van gezamenlijke activiteiten. En soms doe
je ook zaken.

DOEL
Het Ars Musica Ondernemersnetwerk informeert, inspireert en verbindt ambitieuze
ondernemers met elkaar en met Ars Musica. Er zijn ca. 25 ondernemers lid. Met ons
lidmaatschap ondersteunen wij Ars Musica. We opereren vanuit de intrinsieke motivatie
elkaar als ondernemers te helpen én we dragen Ars Musica als muzikaal instituut een
warm hart toe. Met netwerken en samenwerken tussen ambitieuze ondernemers creëren
we een platform waar klassieke muziek en cultuur een belangrijke rol speelt.

Wij staan voor informeren, inspireren en verbinden.
Gezamenlijk vergroten wij onze kracht én die van Ars Musica
Ars Musica wil klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen. Muzikale educatie en
talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Ars Musica: je reisgenoot in klassiek! We
ondersteunen deze missie van harte. Kennisoverdracht, oog voor elkaar, bijzondere events
die mensen raken: dat zijn waarden die we waarderen en waarin we willen bijdragen. Als
‘bewust ondernemer’ heb je bij ons de gelegenheid om collega’s te ontmoeten via ons
ondernemersnetwerk. We inspireren elkaar door het onder de aandacht brengen van onze
producten, ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en
behandelen verschillende vragen op het gebied van ondernemen en leiderschap.

Muzikale educatie en talentontwikkeling waarderen we van
harte. We ontmoeten elkaar en stimuleren ondernemerschap.
FREQUENTIE en INHOUD BIJEENKOMSTEN

Ongeveer drie keer per jaar organiseren we inspirerende bijeenkomsten die voor onze
leden gratis toegankelijk zijn. We ontmoeten elkaar op de werkplek van één van onze
leden of op bijzondere locaties en wisselen kennis, contacten en informatie uit. Daarnaast
verwent Ars Musica ons met een muzikaal intermezzo dat ons wordt aangeboden. Elke
twee jaar organiseren we de leiderschapsworkshop “Klinkend Leiderschap” waarin
managers met een orkest kunnen oefenen op hun leiderschapsstijlen en -vaardigheden.

MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE EN ANBI

Met onze bijdrage ondersteunen we Ars Musica als culturele stichting. De mogelijkheden
tot bijdragen vind je in de tabel hieronder. Ars Musica is een culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit betekent dat giften onder een fiscaal aantrekkelijk regime vallen.
Vanuit een IB-onderneming kan de gift met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 als
fiscale aftrekpost worden opgevoerd. Een gift van bijvoorbeeld € 2.000 leidt dan tot een
aftrekpost van € 2.500. Uitgaande van een 42%-belastingschrijf bedraagt de
belastingbesparing € 1.050. De netto gift is dan slechts € 950. Onderneming die onder de
vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5x het bedrag van de gift aftrekken.
Brons (jaarlijks € 500)

Zilver (jaarlijks € 1000)

Goud (jaarlijks € 2.500)

Deelname bijeenkomsten
Ondernemersnetwerk

Deelname bijeenkomsten
Ondernemersnetwerk

Deelname bijeenkomsten
Ondernemersnetwerk

Vermelding naam/logo in
programmaboekjes en op
de website

Vermelding naam/logo in
programmaboekjes en op de
website

A5-advertentie in
programmaboekjes en speciale
aandacht op de website

Vrijkaarten (2) voor het
Adventsconcert + 1 concert
naar keuze

Vrijkaarten (2) voor alle Ars
Musica concerten + reductie
(10%) voor kaarten relaties bij
tijdig bestellen

Vrijkaarten (4) voor alle Ars
Musica concerten + reductie
(10%) voor kaarten relaties bij
tijdig bestellen

Reductie van 25% voor
maximaal 3 personen
“Toehoorder Klinkend
Leiderschap”

Reductie van 25% voor 3
personen “Toehoorder
Klinkend Leiderschap én 1
persoon “Op de bok Klinkend
Leiderschap”

Recht op vrije deelname 1
persoon “Toehoorder Klinkend
Leiderschap” én reductie van
25% voor 2 personen “Op de bok
Klinkend Leiderschap”

RELATIE-EVENTS
Vanuit het netwerk van ondernemers en Ars Musica kunnen zich ook bijzondere activiteiten
en arrangementen ontwikkelen waar deelnemers aan het Ondernemersnetwerk van
kunnen profiteren. In de afgelopen jaren zijn diverse “meet-and-greet”-momenten
georganiseerd met musici, ondernemers en hun relaties. Ook worden relatie-evenementen,
VIP-ontvangsten en bedrijfsevenementen opgeluisterd met muziek, uitgevoerd door musici
van Ars Musica.

HOOFDSPONSOR
Het is ook mogelijk om een langjarige (hoofd)sponsorovereenkomst aan te gaan met Ars
Musica waarin voor uw onderneming specifieke afspraken voor prestaties en activiteiten
worden gemaakt in een gezamenlijk op te stellen sponsorplan. Afspraken op maat worden
gemaakt, waarbij de status van culturele ANBI dit voor beiden aantrekkelijk kan maken.

