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Roeselare 2022. 

 
T.a.v. de bedrijfsleiding 
 
Geachte, 
 

- Cultuur genereert bedrijfsstatus* - 

 
Hoezo? 

(op pagina 2)  

 
 

 
 
 

 
 

* 
Tijdens de oorlog wilde het Brits parlement de oorlogsbudgetten verhogen 
door te beknibbelen op cultuur. Churchill repliceerde prompt: “Als we 
besparen op cultuur, waar vechten we dan nog voor?”.  
Men zou ook kunnen zeggen: “… waar werken we dan nog voor?” 
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MUZIEK LINKT 

 

 

een meerwaarde voor uw bedrijf 

 

 

Onze cultuurwerking staat bekend voor topconcerten niet 

zelden met laureaten en winnaars van de Koningin 

Elisabethwedstrijd. 
 

Er worden gemiddeld zes concerten per jaar georganiseerd. 

U kan naar keuze één of meerdere concerten financieel 

steunen. Uw bedrijfslogo wordt dan vermeld via onze 

bekendmakingskanalen: d.w.z. aanklikbaar op de e-invitaties 

die verstuurd worden naar onze c.a. 10.000 e-abonnees en op 

onze webstek waarnaar telkens verwezen wordt in de media-

aankondigingen. 

Daarenboven krijgt u in ruil, navenant Uw financiële steun, het 

aantal VIP-concerttickets*. Deze tickets zijn één jaar geldig voor 

één concert naar keuze uit onze concertkalender. Deze VIP-

tickets, gepersonaliseerd met Uw bedrijfslogo, zijn een dankbaar 

relatiegeschenk voor Uw personeel, klanten en entourage. 

Na ieder concert volgt een evaluatiereceptie, interessant als 

netwerking.  
 

Bovendien steunt U een maatschappelijk dienstbetoon, het 

mobiliteits-alternatief ‘De LINK’:  
 

‘De LINK’ staat voor ‘lokaal collectief huis-aan-huis vervoer op 

afroep’.  

Vooral handig voor wie ver van de bushalte woont. Naast de 

LINK met de Lijn en de trein, dient ‘De LINK’ ook als volwaardig 

lokaal vervoer, als boodschappendienst (‘KLUSBUS’ voor de 3de 

leeftijd), als collectieve dorps-BOB en tezelfdertijd als een vorm 

van burgerwacht (zie www.oekeneNV.be/rubriek ‘De LINK). 
 

*Ticket t.w.v. €20,-/st. excl. BTW per schijf van 10,-st. Hogere 

inkomprijzen worden verrekend aan de inkom. Ticket is 12 maand 

geldig voor een concert naar keuze uit onze concertkalender. 

Sponsoringsbevestiging via oekeneNV@live.be en U bekomt een 

fiscaal aftrekbare factuur. 

_____________________________________________________________________________________ 
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