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Betreft: sponsoring  stichting StadsTV Bergh 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

Stichting StadsTV Bergh, bestaande uit een tiental vrijwilligers, maakte sinds 1 september 2013, 

aanvankelijk met behulp van privé apparatuur,  130 reportages van gebeurtenissen en inwoners van 

de stad 's-Heerenberg, Lengel en Stokkum. 

De beelden zijn via Video On Demand te zien op glasvezelkanalen van Glashart Media in de hele 

gemeente Montferland.  

Daarnaast kan iedereen alle producties ook bekijken via de website www.stadstvbergh.nl , via onze 

Facebookpagina (Facebook.com/stadstvbergh) en op YouTube (youtube.com/c/stadstvbergh) 

We maken reportages op het gebied van evenementen, lokaal nieuws, kunst, cultuur, sport, 

heemkunde, schoolactiviteiten, verenigingsnieuws, gemeentelijk nieuws, geloof, welzijn, 

werk en inkomen. 

De stichting heeft een enthousiaste groep vrijwilligers met enige kennis en kunde op het gebied van 

filmen, monteren, ontwerpen, journalistiek etc.  Dat er belangstelling is voor StadsTVBergh is te zien 

aan het aantal bekeken filmpjes (meer dan 150.000 keer via YouTube) en aan reacties van kijkers.  

Om kwalitatief mooie producties te maken hebben we goede apparatuur nodig. 

Daarnaast hebben we ook onze vaste jaarlijkse kosten  (afschrijving apparatuur en kosten voor 

gebruik van media).  

 

Om  die reden doen we een beroep op u ons eenmalig of periodiek te sponsoren.  

 

StadsTV Bergh is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut  Beogende Instelling  

(ANBI). Voor ANBI's geldt dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting 

of vennootschapsbelasting.  Ook kunnen ANBI's in aanmerking komen voor een vrijstelling  van 

schenk- en erfbelasting. 
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Wij willen u ook graag wat bieden voor uw gift. 

We hebben daarom 4 pakketten samengesteld: 

Pakket A: voor een  vrije gift vanaf 50 euro krijgt u: 

-  Een vermelding van uw bedrijfsnaam in de aftiteling van de komende 2 reportages.  

 

Pakket B: voor een gift van 100 euro krijgt u: 

- Een regelvermelding op een subpagina van onze website gedurende 3 maanden. 

- Een vermelding van uw bedrijfsnaam in de aftiteling van de komende 4 reportages. 

 

Pakket C: voor een gift van 200 euro krijgt u: 

- Een regelvermelding en logo op een sub pagina  van onze website gedurende 6 maanden.  

- Een logovermelding  (bumper) van uw bedrijf aan het begin of eind van 3 reportages . 

- Een vermelding van uw bedrijfsnaam in de aftiteling van de komende 6 reportages. 

  

Pakket D:  voor een gift van 300 euro krijgt u: 

 - Een regelvermelding en logo op een sub pagina van onze website gedurende 12 maanden. 

- Een logovermelding (bumper) aan het begin of eind van 6 reportages. 

- Een vermelding van uw bedrijfsnaam in  de aftiteling van de komende  10 reportages. 

 

Indien gewenst kunt u ook anoniem een gift schenken. 

Indien u nadere informatie wilt, of een voorbeeld wilt zien, kunt u contact opnemen via 

secretariaat@stadstvbergh.nl 

 

Iedereen die een gift overmaakt krijgt van Stichting StadsTV Bergh een bevestigingsbrief  met daarop 

het bedrag van de gift. 

 

Wilt u stichting StadsTV Bergh steunen?  Dan kunt u het bijgevoegde  antwoordformulier invullen en 

terugsturen.  

Bij voorbaat zijn we u zeer erkentelijk voor uw bijdrage! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van stichting StadsTV Bergh 

Robert Kraaijeveld 

Voorzitter 
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Antwoordformulier 

 

Ja, ik wil stichting StadsTV Bergh steunen  

S.V.P. uw keus aankruisen.  

Ik kies voor: 

O  Pakket A:  voor een  vrije gift vanaf 50 euro.  

 Uw gift  bestaat uit een bedrag van:...............euro. 

 

O Pakket B: voor een gift van 100 euro: 

  

O Pakket C: voor een gift van 200 euro: 

   

O Pakket D:  voor een gift van 300 euro : 

 

O Ik kies voor een anonieme gift van........euro.  

 Als u dat bedrag als gift wil aftrekken van uw belastingaangifte is een bankoverschrijving 

 direct op het rekeningnr van StadsTV Bergh voldoende. 

 

O Ik heb nog de volgende vraag en/of opmerking: 

 

 

 

 

(Bedrijfs)naam  : 

Naam   : 

Adres   : 

Postcode/woonplaats : 

Datum en plaats : 

Handtekening  : 

 

U kunt het bedrag, van het bijbehorende pakket over maken naar IBAN nummer:  

NL67 RABO 0125900775, ten name van StadsTV Bergh 


