ERNST, BOBBY EN DE REST KOMEN NAAR NOORDWIJK VOOR HET GOEDE DOEL
De Ronde tafel theater tour
Ronde Tafel 115 Katwijk/Noordwijk organiseert jaarlijks een theatervoorstelling met als doelstelling
de opbrengst te schenken aan een lokaal goed doel. Hiermee combineren wij een leuke dag voor uw
familie met het ondersteunen van een goed doel. Dit jaar is gekozen om de opbrengst te schenken
aan de Stichting van het Kind.
De voorstelling: Ernst, Bobbie en de rest komen naar Noordwijk!
Ernst en Bobbie krijgen een onmogelijke opdracht: ze moeten een zeldzaam dier terugbrengen naar
zijn natuurlijke omgeving. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, besluiten ze af te reizen
naar de jungle. Het zou een gemakkelijke klus moeten worden maar natuurlijk gaat er weer veel, heel
veel mis. Samen met de hulp van de kinderen uit de zaal loopt ook dit avontuur toch weer goed af.
Een doldwaze voorstelling waarin heel veel te lachen valt voor kinderen en minstens zo veel voor de
ouders.
Wanneer: 19 januari 2019
Aanvang: 15:00 uur
Start voorstelling: 16:00 uur
Het goede doel: Stichting van het Kind
De netto opbrengst van de kaartverkoop & sponsoring wordt door Ronde Tafel 115
Katwijk/Noordwijk geheel geschonken aan de Stichting van het Kind. Deze organisatie zet zich in voor
ruim 350 kinderen uit de Duin- en Bollenstreek die wegens omstandigheden niet meer thuis wonen.
Deze kinderen krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen, omdat er niet genoeg geld is.
Stichting van het kind voert verschillende projecten uit voor deze kinderen die gericht zijn op de
ontwikkeling en zelfredzaamheid.
Met de opbrengst vanuit de kaartverkoop wil Stichting van het Kind een pannakooi realiseren in de
omgeving van de Duin- en Bollenstreek. Stichting van het Kind vindt het belangrijk dat kinderen met
elkaar in beweging zijn en hiermee zichzelf fysiek- en sociaal ontwikkelen. Deze pannakooi zal ervoor
zorgen dat deze kansarme kinderen gestimuleerd worden om op een leuke manier met elkaar te
sporten.
Sponsorpakket 1: Sponsorpakket Ernst
- 2 toegangskaarten voor Ernst, Bobby en de rest;
- Volledig verzorgde theaterervaring met kindercatering voor, tijdens & na de show;
- Gift van 250 euro aan Stichting van het Kind*.
Sponsorpakket 2: Sponsorpakket Bobby
- 4 toegangskaarten voor Ernst, Bobby en de rest;
- Volledig verzorgde theaterervaring met kindercatering voor, tijdens & na de show;
- Goody bag met Ernst, Bobby en de rest artikelen;
- Gift van 750 euro aan Stichting van het Kind*.
Sponsorpakket 3: Sponsorpakket Ernst, Bobby en de rest
- Meet & Greet met Ernst & Bobby na afloop van de show;
- 6 toegangskaarten voor Ernst, Bobby en de rest;
- Volledig verzorgde theaterervaring met kindercatering voor, tijdens & na de show.
- Goody bag met Ernst, Bobby en de rest artikelen;
- Benoemd worden in het persbericht als hoofdsponsor en uw Bedrijfsnaam op een reclamebord dat
permanent wordt bevestigd aan de Pannakooi die gerealiseerd wordt;
- Gift van €1250 euro aan Stichting van het Kind*.

*Stichting van het Kind bezit over een ANBI status waardoor uw gift aftrekbaar is bij de belastingdienst

