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Ons eerste 'cultureel dividend': meer dan 1.250 genodigden!
Zoals U weet ontvangt elke aandeelhouder naast een financieel rendement ook een
cultureel dividend: per aandeel van 1.000 € een uitnodiging voor een avantpremière. Dit jaar is de gekozen musical 'Mozart' en zijn de avant-premières gepland
op 8 en 9 december.
Van een overweldigend succes gesproken: 400 inschrijvingen op vrijdag en 850 op
zaterdag!
Voor de voorstelling bieden we U graag een hapje en een drankje aan. Probeer ook
de verkeersellende in en om Antwerpen te slim af te zijn. Vertrek misschien wat
vroeger? Dan hebt u meer kans op parking heel dichtbij.

Een exclusief aanbod : overtuig nieuwe aandeelhouders....
We doen een oproep om nieuwe aandeelhouders te werven voor onze
coöperatieve vereniging.
Vandaar, in exclusiviteit, volgend aanbod: voor elke nieuwe aandeelhouder
van 1.000 € die U aanbrengt, ontvangt U één ticket voor de muzikale
hommage 'Je m'appelle Jacques Brel', die gepland is op zaterdag 12 mei in
Vorst Nationaal. Dit aanbod wordt beperkt tot de eerste 100 inschrijvingen.
U, als bestaande aandeelhouder, krijgt de voorkeur!
Dit aanbod wordt na de première op 10 december ook aan de lezers van
Trends en Knack voorgesteld.
Opdat wij zouden weten dat U een nieuwe aandeelhouder hebt aangebracht
dient u dat natuurlijk te melden in een mail aan info@musicalrainbows.be.

Wat met het financiële rendement ?
Op 8 of 9 december kan U reeds genieten van het
'culturele' dividend. Maar U vraagt zich misschien af of
het reeds vaststaat welke het financiële rendement zal
zijn van uw culturele belegging.
Wettelijk kan een (coöperatieve) vereniging slechts
officieel zijn dividend vastleggen op de Algemene
Vergadering.
De A.V. van Musical Rainbows is voorzien in mei 2018.
Pas dan kan het officieel worden medegedeeld.
Maar misschien kunnen we op 8 of 9 december een
tipje van de sluier oplichten? Wie weet??

Tot zeer binnenkort
Rik Duyck,
Zaakvoerder Musical Rainbows

MUSICALRAINBOWS.BE

