
 

Steun Rock on the Kiosk naar het 
10-jarig jubileum. 

 

 

Rock on the Kiosk mag in mei 2016 alweer haar 7e editie mogen vieren. Stap voor stap is het festival 

aan het groeien, dankzij de inzet van sponsors, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers die het 

festival mogelijk maken. Om deze groei door te kunnen zetten en met het oog op het volgende 

jubileum willen wij onze bezoekers en mensen die ons een warm hart toedragen de kans geven 

steunend lid te worden.  

Wat willen wij met uw steun realiseren:  

- De bijdrages van steunende leden zullen gebruikt worden voor het 10-jarig jubileum.  

- Tijdens het 10-jarig jubileum wil Rock on the Kiosk een bekende naam het podium laten 

betreden.  

- Onze bezoekers en vrijwilligers iets terug geven voor alles wat zij in alle jaren aan en voor 

Rock on the Kiosk gegeven hebben.  

Wat is ons aanbod: 

We bieden steunende leden twee opties: 

- 4-jarige steun van €37,50 per jaar 

- Eenmalige steun van minimaal €150,- 

Om uw steun te waarderen hebben we vanuit onze kant ook een aantal voorwaarden opgesteld: 

- De donaties van de steunende leden zullen op een aparte spaarrekening gestort worden. 

Indien wij, als Rock on the Kiosk, niet aan de hierboven vermelde afspraken kunnen voldoen, 

zullen we de gesteunde bedragen tot €150,- terugstorten. 

- Ongeacht eventuele ontwikkelingen: Gratis toegang voor het 10-jarige jubileum voor 

steunende leden, die de volledige periode van 4 jaar hun steun hebben geboden of de 

eenmalige bijdrage hebben voldaan.  

- Vermelding op de website voor alle steunende leden. 

Hoe kunt u steunend lid worden? 

Door uw bijdrage van €37,50 jaarlijks, of uw eenmalige bijdrage van €150,- over te maken naar 

NL90RABO3461769258. Gelieve onder vermelding van “Bijdrage steunend lid” en uw emailadres. Wij 

zullen, indien u er voor kiest om jaarlijks uw bijdrage over te maken, u ieder jaar een herinnering 

sturen.     

 

Namens het bestuur van Rock on the Kiosk, 

Alvast een hartelijke dank voor uw steun en tot ziens op ons festival! 


