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Het Ars Musica Ondernemersnetwerk informeert, inspireert en verbindt sinds 2014
ambitieuze ondernemers met elkaar en met de artistieke en bestuurlijke leiding van Ars
Musica. Er zijn ca. 20 ondernemers lid. Met hun lidmaatschap ondersteunen zij Ars Musica.
Het Netwerk opereert vanuit de intrinsieke motivatie elkaar als ondernemers te helpen èn
we dragen Ars Musica als muzikaal instituut een warm hart toe.
Ars Musica draagt klassieke muzikale schatten over van generatie op generatie vanuit liefde,
passie en overtuiging. Dit is een missie die we van harte ondersteunen. 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 bewust
ondernemen en leiderschap.
Enkele keren per jaar organiseren we in ons netwerk inspirerende bijeenkomsten die voor
onze leden gratis toegankelijk zijn. We ontmoeten elkaar op de werkplek van één van onze
leden en wisselen kennis, contacten en informatie uit en worden verwend met een muzikaal
intermezzo dat ons door Ars Musica wordt aangeboden. In ieder geval een keer per 2 jaar
organiseren we de leiderschapsworkshop “Klinkend Leiderschap” waarin managers met een
orkest kunnen oefenen op hun leiderschapsskills.

Wij staan voor informeren, inspireren en
verbinden. Gezamenlijk vergroten wij onze kracht
als bewuste ondernemers èn die van Ars Musica.

Deelname aan het Ondernemersnetwerk is mogelijk in de onderstaande varianten:
Brons (500 euro p.j.)
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Goud (2.500 euro p.j.)
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personen)
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A5 advertentie in
programmaboekjes +
programmaboekjes +
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website
website
speciale aandacht op de
website
Vrijkaarten (2x) voor
Vrijkaarten (2x) voor alle
Vrijkaarten (4x) voor alle Ars
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Ars Musica concerten in
Musica concerten in eigen
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Bijzondere activiteiten en arrangementen
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. Daarnaast zijn relatie-evenementen, VIPontvangsten en bedrijfsevenementen opgeluisterd met de muzikale schatten van Ars
Musica.
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. Hierin wordt rekening
gehouden met de status van culturele ANBI van Stichting Ars Musica.
Op dit moment wordt onderzocht hoe meerwaarde voor zowel ondernemers als Ars Musica
kan worden ontwikkeld vanuit een Stichting (Zaken)vrienden Ars Musica.
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.

