
 
 

Financiële overeenkomst met …………………………………………………………………. 
 

De Stichting Cultuur in de Dorpskerk hanteert twee mogelijkheden om een concert uit te voeren in de Dorpskerk: 
 

Optie 1. (Minimaal aantal te verwachten bezoekers: 60 - 80) 

• De Stichting bepaalt, in overleg met de optredende partij, de entreeprijs. 

• De inkomsten, vanuit de kaartverkoop, worden volgens de volgende verdeelsleutel verdeeld: 
− Tot 100 bezoekers is 50% van de inkomsten bestemd voor de optredende partij en 50% voor de 

Stichting. 

− Vanaf 100 bezoekers is 70% van de inkomsten bestemd voor de optredende partij en 30% voor de 

Stichting. 

• Er worden geen vrijkaarten afgegeven (m.u.v. eventuele pers verslaggevers) 

• Voor het gebruik van de vleugel wordt € 75,‐ in rekening gebracht (incl. stemmen) 

• Repetities op de dag van de uitvoering zijn inbegrepen. 

• Eventuele extra repetities dienen in overleg met de beheerder van de Dorpskerk te worden geregeld. 

• Tijdens de repetities op de dag van de uitvoering wordt er voor koffie en thee gezorgd. 

• De Stichting verzorgt de poster, incl. ontwerp, verspreiding van posters (Santpoort, Driehuis, Velserbroek, 

IJmuiden en Haarlem‐Noord) de toegangskaartjes, communicatie via haar eigen kanaal (krantenartikelen, 

e‐mail, website, facebook) en bloemen voor de dirigent en/of solist(en). 

• Inrichting en beheer van de Dorpskerk is in handen van de Stichting. 

• De Stichting en de Kerk zijn niet aansprakelijk voor geleden schade. 

Optie 2. 
• De optredende partij huurt de kerk voor een vast bedrag van € 375,‐ 

• De entreeprijs wordt bepaald door de optredende partij. 

• De opbrengst van de kaartverkoop komt geheel ten goede aan de optredende partij. 

• De optredende partij verzorgt zelf de PR, waaronder ontwerp van de poster met vermelding ”In 

samenwerking met de Stichting Cultuur in de Dorpskerk” met logo, de verkoop van kaartjes, bloemen voor 

dirigent en koor, etc. 

• Baropbrengsten zijn voor de Stichting. Drankjes worden verkocht tegen redelijke verkoopprijzen. 

• Voor het gebruik van de vleugel wordt € 75,‐ in rekening gebracht (incl. stemmen) 

• Repetities op de dag van de uitvoering zijn inbegrepen. 

• Eventuele extra repetities dienen in overleg met de beheerder van de Dorpskerk te worden geregeld. 

• De Stichting, als faciliterende partij, verzorgt in overleg en met behulp van de optredende partij de 
inrichting van de Dorpskerk en oefent het beheer uit tijdens de uitvoering. 

• De Stichting en de Kerk zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. 

De Stichting en de optredende partij kiezen voor het optreden op ……………………..(datum) de volgende optie: 
 

0   Optie 1 0 Optie 2 
 

Naam vertegenwoordiger optredende partij: ……………………… 

Handtekening: …………………………………. 

Naam vertegenwoordiger van de Stichting Cultuur in de Dorpskerk: ……………………. 

Handtekening: …………………………………… 

Datum: ……………………………………………… Plaats: ………………………………………. 


