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DRAAG BIJ aan wat u van waarde vindt
(en motiveer zo de gemeenteraad dat ook te doen).
De kogel is nog niet door de kerk.
De definitieve beslissing over de verdeling van de cultuurgelden voor de komende
jaren valt tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad in november.
Tenminste tot dat moment zal Bonheur vechten voor haar voortbestaan en voor
een divers en kwalitatief hoogstaand kunstaanbod in Rotterdam.
U kunt hierbij helpen!
Bonheur heeft de commissie cultuur (JOCS) van de gemeenteraad tijdens de
hoorzitting vorige week een aangepast plan voorgelegd. Daarin nemen wij een
verdubbeling van onze eigen inkomsten op en een forse vermindering van het
aangevraagde subsidiebedrag.
Wij willen de raad overtuigen van de haalbaarheid van dit plan door op korte
termijn aan te tonen dat het ons lukt om voor een periode van 4 jaar €100.000 per
jaar uit nieuwe bronnen te genereren.
Die nieuwe bron kunt u zijn.
U kunt er voor zorgen dat u op de Eendrachtsstraat de kwaliteit, diepgang en
uniciteit zal blijven vinden die u in het theaterlandschap zoekt.
Kort gezegd vragen wij Bonheur betrokkenen om een jaarlijkse bijdrage van
bijvoorbeeld €1000 of €500 bruto. Bruto, omdat Bonheur de ANBI cultuurstatus
heeft. Daardoor kan, vanwege extra belastingvoordeel, een donatie van €500 per
jaar voor bepaalde inkomensgroepen zelfs uitkomen op een netto uitgave van
slechts €175. (meer info en rekenvoorbeelden)
Wij hopen voor eind oktober voldoende intentieverklaringen van toekomstige
donateurs te hebben om de gemeenteraad te kunnen overtuigen. Daarom
verzoeken wij u, als u wilt doneren, uw intentie daartoe vóór 22 oktober kenbaar te
maken via een mail aan donateur@bonheur.nl.
Klik hier voor meer informatie over het plan, de procedure en de stand van zaken.
Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om ook in de toekomst in ons
unieke gebouw mooie voorstellingen voor u te kunnen maken; om een plek van
inspiratie, gastvrijheid en troost te blijven bieden.
beeld links: scènefoto Onder Melkwoud (door Bas Czerwinski) i.c.m. fragment affichebeeld Spelen of sterven
(door Jan van Mechelen, ZEE.nl)
beeld boven: decor van De troost van vreemden (een ontwerp van Jasper Niens) in aanbouw

doneren en reserveren: www.bonheur.nl

