Handtekening:
Plaats en datum: …………………………………..

Houdt u ook van Joodse liederen? Vindt u ook
dat een Joods koor een mooie aanvulling is op
dat wat er in Zwolle en omgeving aan zangkunst
wordt aangeboden? Dan kunt u ons helpen met
een financiële bijdrage die het ons mogelijk
maakt onze ambities te verwezenlijken. Want als
u ons steunt, dan zijn wij in staat om elke week
onder leiding van onze dirigent te repeteren,
een
stichting
op
te
richten
om
rechtspersoonlijkheid te krijgen en regelmatig
op te treden in Zwolle en omgeving. We nodigen
u daarom uit vriend of vriendin van ons koor
Kachol Lawan te worden.

O een eenmalige gift ter hoogte van € ………,…...
O een jaarlijkse bijdrage van € ………,…...

VRIENDEN EN VRIENDINNEN GEZOCHT

Geeft zich op als vriend/vriendin van het Joodse koor Kachol Lawan en is bereid tot:

Om verder te kunnen groeien, zowel kwalitatief
als kwantitatief, is het belangrijk dat het koor
rechtspersoonlijkheid krijgt. Daarom willen we
een Stichting Kachol Lawan in het leven roepen.
Dan kunnen we in de toekomst aanvragen doen
bij fondsen en bij de overheid voor het organiseren van diverse activiteiten zoals workshops over Joodse muziek, optredens voor scholen en zorginstellingen, uitvoeringen in samenwerking met Zwolse amateurorkesten etc. Ook
kunnen we dan de ANBI-status aanvragen,
waardoor giften aftrekbaar worden voor de inkomstenbelasting. Het oprichten van een stichting kost echter geld, waarover het koor anno
2015 niet beschikt. Daarom zijn we op zoek naar
vrienden en vriendinnen die ons daarbij financieel willen steunen.

Naam: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………

Al sinds 2008 zijn we
met een groep enthousiaste mensen in Zwolle
en omgeving, die zich
verbonden voelen met
het jodendom en de
Joodse cultuur, bezig
met het samen zingen
van Joodse liederen.
We noemen ons “Joods koor Kachol Lawan”.
Kachol is Hebreeuws voor ‘blauw’ en Lawan is
Hebreeuws voor ‘wit’. Dit zijn niet alleen de
kleuren van de vlag van Israël, maar ook die van
de vlag van Zwolle.
Wat begon als een gezellige vriendenclub, is
uitgegroeid tot een volwaardig koor. Regelmatig
luisteren we allerlei bijeenkomsten op met een
optreden. Ons koor repeteert elke week op
dinsdagavond. We hebben een enthousiaste,
professionele dirigente, waardoor de kwaliteit
van het koor groeiende is. Dat bewijzen ook de
vele positieve reacties na afloop van onze optredens.
Ons koor bestaat momenteel (voorjaar 2015)
uit 16 leden. Dat aantal is aan de kleine kant,
waardoor de dirigent ons niet elke week kan
ondersteunen. Om door te groeien in kwaliteit
willen we ook doorgroeien in omvang. Staat u
achter het idee van een Joods koor – ook als u
zelf niet Joods bent – en heeft u interesse om
mee te zingen, dan kunt u zich aanmelden via
ons mailadres info@kachollawan-zwolle.nl.

EEN STICHTING KACHOL LAWAN ?

ANTWOORDSTROOK

JOODS KOOR KACHOL LAWAN

WAT DOEN WE MET UW BIJDRAGE?

Kachol Lawan
p.a. Leerinkbeek 47
8033 EH ZWOLLE

Deze antwoordstrook s.v.p. verzenden in een gefrankeerde enveloppe aan:

Wanneer u ons steunt, wordt u persoonlijk op
de hoogte gehouden van onze activiteiten. Via
een nieuwsbrief per e-mail zullen wij alle
vrienden en vriendinnen informeren over
datgene wat wij gedaan hebben met de
verkregen financiële middelen.

KACHOL LAWAN
JOODS KOOR TE ZWOLLE

HOE KUNT U VRIEND OF VRIENDIN
WORDEN VAN HET JOODSE KOOR
KACHOL LAWAN?
Via deze folder vragen wij u vriend of vriendin
te worden van het Joodse koor Kachol Lawan.
U kunt uw bijdrage over maken op ons rekeningnummer: NL86 ABNA 0520 3632 72 t.n.v.
Dr. B.W. Tiesinga, Meppel o.v.v. “Vriendschapsgift Kachol Lawan“.
Ons postadres is:
KACHOL LAWAN, p.a. Leerinkbeek 47,
8033 EH Zwolle
Ons e-mailadres is:
info@kachollawan-zwolle.nl
Het bestuur van het koor bestaat uit:
• Hanna Sijmons te Harderwijk (voorzitter)
• Hanneke Brem te Zwolle (secretaris)
• Berend Tiesenga te Meppel (penningmeester)

Wij hopen te kunnen rekenen op
UW VRIENDSCHAP EN STEUN!

