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Bijna 500 aandeelhouders aanwezig op de
balletvoorstelling Giselle.....
Gelijkmatig verspreid over Antwerpen (220), Oostende (100) en Gent (170). Een
tevreden fan van Musical Rainbows schreef : 'We waren aangenaam verrast om
alweer een uitnodiging te krijgen, dit keer van een balletvoorstelling. Ik werd in de
eerste plaats aandeelhouder omwille van de musicals, maar dit verlaagt de drempel
naar andere genres (wij zagen nog nooit ballet live). Dit geeft ons zin om ook eens
meer naar het klassieke werk te gaan kijken. Ik ben zeer tevreden dat ik vorig jaar
intekende en maak dan ook veel mondelinge reclame voor jullie'.
(Wim De Ridder)

Nieuwe aandeelhouders kunnen opnieuw inschrijven !
De intekenmodule voor Musical Rainbows werd heropend op 26 maart. Zoals in de
vorige nieuwsletter beloofd. Dus kan ook de actie 'Je m'appelle Jacques Brel'
verder worden gezet. Elke aandeelhouder die een nieuwe aandeelhouder aanbrengt
krijgt een ticket voor de hommage aan Jacques Brel op 12 mei in Vorst Nationaal
cadeau. De actie loopt nog tot einde april. Wel een mailtje sturen naar
info@musicalrainbows.be . Dan kunnen we jullie de gratis tickets toesturen !

Onze eerste Algemene Vergadering vindt plaats
op 8 mei eerstkomend.
Bekijk hier de uitnodiging met vermelding van agenda, plaats en datum.
U kan ook het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
raadplegen
Wenst U aanwezig te zijn, dan moet U zich wel vooraf inschrijven. Gelieve uw
aanwezigheid te melden voor 2 mei via een mail naar info@musicalrainbows.be
U kan ook een volmachtformulier scannen en terugsturen naar
info@musicalrainbows.be
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Er wordt ook een D-bestuurder verkozen. Kandidaat? Bekijk dan snel aan welke
voorwaarden U moet voldoen. Deze staan netjes in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement , te raadplegen op onze site www.musicalrainbows.be
Vergeef me al deze administratieve mededelingen. Het voornaamste is waarschijnlijk dat
U in het verslag van de Raad van Bestuur kan lezen dat het goed gaat met Musical
Rainbows en dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om een dividend
van bruto 3% toe te kennen over het voorbije jaar. Het netto dividend zal gestort worden
einde mei/begin juni.

Dank voor het vertrouwen in Musical Rainbows !
Met vriendelijke groeten,
Rik Duyck,
Zaakvoerder Musical Rainbows

MUSICALRAINBOWS.BE
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