‘There is no way to fast forward and know how the kids will look back on this, but I have seen the joy in their
eyes and I have heard it in their voices and I watched them take a bow and come up taller’
- Willie Reale, founder 52nd Street Project New York-

Ja, ik word donateur!
Vanaf € 25,- ben je vriend van Studio 52nd en krijg je de vriendenpas
Vanaf € 50,- krijg je een dvd van de film Ik hartje Oost.
Vanaf € 100,- krijg je de dvd en twee uitnodigingen voor de volgende 52ndVIP-lunch (met live
muziek van het Nederlands Philharmonisch Orkest )
Waarom doneren?
√ Omdat kids groeien zodra ze een applaus krijgen. Jouw donatie maakt dat mogelijk.
√ Omdat je via onze projecten actief bijdraagt aan het bouwen van zelfvertrouwen bij de kids.
√ Omdat je onze kids de kans geeft om hun creatieve kant te ontwikkelen.
√ Omdat je hen laat zien dat ze het waard zijn om in te geloven, in te investeren
√ Omdat jij er ook een goed gevoel door krijgt!
Help jij ons om onze fantastische kinderen en jongeren een duwtje in de rug te geven? ALLE hulp is
welkom.
Het geld vanuit donaties wordt direct in het succes van de Studio 52nd-kids geïnvesteerd. Als zij nu het
succes voelen, zijn wij er van overtuigd dat zij later succesvol zullen zijn en dit succes doorgeven
aan volgende generaties Studio 52nd-kids. Studio 52nd heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat alle
giften voor 125% aftrekbaar zijn op de inkomstenbelasting, of 150% op de vennootschapsbelasting.
Ja, ik word vriend en machtig Studio 52nd om :
Eenmalig / jaarlijks (doorhalen wat niet van toepassing is)
het bedrag van € ………… af te schrijven van mijn bankrekening.
Naam:…………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats:…………………

……………………………………………

Telefoon:……………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………….
IBAN:…………………………………………………………………………………..
Datum Incasso:……………………………(in welke maand wil je dat we de incasso doen)
Handtekening:…………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………………………………..

Ingevuld formulier sturen aan:
Stichting Studio 52nd
Postbus 92188
1090 AD Amsterdam

