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Hierbij ontvangt u tussentijds een Nieuwsbrief
van de Stichting Duyschot Concerten.
Deze is bestemd voor degenen van u die lid zijn van
de RaboBank.
U heeft van de RaboBank een email ontvangen
waarmee u uw stem aan een Vereniging of Stichting kan geven.
Vorig jaar heeft u door uw stem er voor gezorgd dat de
Stichting door de RaboBank werd gesponsord met ruim € 600,Wilt U deze keer ook op onze Stichting stemmen?
Het werkt het iets anders dan vorig jaar. U kan 3 stemmen uitbrengen
waarvan 2 tegelijk op één keuze.
Onze Stichting vind u onder H.I.Ambacht.
Als u 2 stemmen heeft gebruikt heeft u nog 1 stem over.
U zou deze kunnen geven aan de Vereniging Vrienden
van het Duyschot Orgel. Deze steunt hetzelfde doel maar heeft
ook andere activiteiten zoals het zelfbouw Doe-orgel voor
de basisscholen in Ambacht.
U vindt deze vereniging onder Zwijndrecht.
Hartelijk dank voor uw steun !

Sponsoren van de Duyschot Concerten
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk:
•
•
•
•
•
•

Fonds Podium Kunsten
De Sitter Bloemen
Musica Docet
De Groot Optiek
Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie
Wisse Makelaardij B.V.

•
•

Rabobank
Xebius Digital Printing

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met
persoonsgegevens.
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft aangemeld als
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen
verstrekt. Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden
via info@duyschot.nl.
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