
SPONSOR HET 
MST GALA ORKEST

EN ONDERSTEUN HET GOEDE DOEL

De succesvolle formule van de Thorax Big Band van het Medisch 
Spectrum Twente is nu ondergebracht in een MST breed gedragen 

stichting “Stichting MST gala Orkest”. Deze ANBI stichting biedt 
sponsoren de kans om ons het gehele jaar te ondersteunen 

zodat de door ons uitgezochte goede doelen daar ten volle van 
kunnen profiteren en het orkest en het koor zich optimaal kunnen 

bezighouden met hun muzikale ontwikkeling.



Het MST gala orkest bestaat uit een combinatie 
medewerkers van ons ziekenhuis en een paar 
professionals en is opgericht  in 2012. De 
aanleiding was om geld in te zamelen voor Radio 
3FM Serious Request die was neergestreken 
in Enschede. Het werd een groot succes en 
meerdere concerten volgden. 

De concerten dit jaar zullen plaatsvinden op 18 
en 19 november in het Wilminktheater onder 
leiding van dirigent/componist/arrangeur
 
Freddy Golden

en beloven weer fantastische muziekavonden te 
worden. Special guest dit jaar is niemand minder 
dan 

Petra Berger!
 

Ons credo is Zorg voor Zorg!



Als goed doel is dit jaar gekozen voor de 
Zonnebloem. 
De Regio Enschede heeft ruim 1200 
deelnemers. Deze worden bezocht door 
gastvrouwen- en mannen van de 13 
afdelingen welke de regio rijk is. Deze 
vrijwilligers wonen door de fijnmazigheid 
van de afdelingen, bij wijze van spreken bij 
de gasten om de hoek. Zij organiseren het 
hele jaar door verschillende persoonlijke en 
afdelings activiteiten.

De Regio organiseert en begeleidt de grote 
en specialistische jaarlijkse activiteiten zoals 
de ontspanningsmiddag met optredens van 
artiesten. Ook worden er jaarlijks twee 
vakanties georganiseerd, één net over 
de grens en één in Nederland. Daarnaast 
beschikt de Regio over een rolstoelplaats in 
de Grolsch Veste. 

HET GOEDE DOEL

Draagt u de Zonnebloem en het Medisch 

Spectrum Twente ook een warm hart toe? En 

doet u ook aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen? Wordt dan sponsor van de 

Stichting MST gala orkest!

U kunt uw bijdrage storten op :

NL 98RABO0337693897
Stichting MST GALA Orkest
Ovv concerten 18 en 19 november 2019

WILT U OOK

SPONSOR WORDEN?

Naast het landelijke en lokale activiteitenaanbod, biedt 
de Zonnebloem ook speciale dagjes uit naar bijzondere 
evenementen of attracties. Het bestuur ziet het ook 
als een van haar taken om vrijwilligers te stimuleren 
deel te nemen aan cursussen welke plaatselijk of in 
Breda georganiseerd worden. 



TYPE
SPONSOR

GOUD

ZILVER

BRONS

SUPPORTER

3

3

3

20

30
kaartjes

24
kaartjes

20
kaartjes

2
kaartjes

€ 175

€ 150

€ 125

€ 100

Meet & greet Petra 
Berger en andere 
artiesten;

Paginagrote 
advertentie in 
programmaboekje;

Vermelding ten tijde van 
de avond;

Vermelding als 
hoofdsponsor in onze 
persberichten.

Meet & greet Petra 
Berger en andere 
artiesten;

1/2 paginagrote 
advertentie in 
programmaboekje.

Vermelding ten tijde van 
de avond;

Meet & greet Petra
Berger en andere 
artiesten;

1/4 paginagrote 
advertentie in 
programmaboekje;

Vermelding bedrijfslogo 
in programmaboekje;

AANTAL
SPONSOREN

TOEGANG KOSTEN
PER KAARTJE

UW 
VOORDELEN

ONZE SPONSORPAKKETTEN



+31 06 424 200 29

De losse kaartverkoop is gestart. Als u belangstelling heeft voor één van de 

sponsorpakketten reageer dan snel om teleurstelling te voorkomen. 

Wilt u geen toegangskaartjes voor de concerten maar op een andere wijze de 

doelen ondersteunen dan kan dat uiteraard ook.  

Maak uw belangstelling bekend met een email naar mstgalaorkest@gmail.com  

o.v.v. Sponsor MST gala orkest. 

We hopen uw belangstelling te hebben gewekt voor dit spectaculaire evenement!

Graag komen wij ons project mondeling toelichten. 

Hartelijk bedankt!

Maureen Bakker-Gaasbeek, 

initiatiefnemer, namens de Stichting MST gala orkest


