
WORD TERRAFAN!
Terra Art Projects is een Zoetermeerse stichting die exposities, projecten en evenementen voor alle inwoners 
van Zoetermeer en omstreken organiseert. Als stichting zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties. 
Waardeert u onze inzet, wilt u dat we meer kunnen doen, en zou u uw bedrijf graag aan ons verbinden?  
Word dan TERRAFAN.

Voor de TERRAFANS wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarbij wij u als eerste informeren over 
de geplande activiteiten en waarbij wij u betrekken bij de ontwikkelingen van TERRA.

Voor welk (jaarlijks) sponsorbedrag bieden wij TERRAFAN BEDRIJVEN aan en wat bieden wij daarvoor?
EUR 200 - EUR 349: uw logo met link op de website www.terra-artprojects.com
EUR 350 - EUR 499: als bovenstaand, plus naamsvermelding op de 2 expositieborden in het TERRATORIUM
EUR 500 - EUR 999: als bovenstaand, plus naamsvermelding gekoppeld aan het jaarprogramma van TERRA
vanaf EUR 1.000: als bovenstaand, plus een workshop Kunst Kijken (visual thinking strategies) in het 
TERRATORIUM (max 10 personen).

U kunt er ook voor kiezen uw bedrijfsnaam jaarlijks aan 1 of meerdere projecten te verbinden.  
Neem hiervoor contact op met: terrafan@terra-artprojects.com

WORD TERRAFAN! 
INSCHRIJFFORMULIER BEDRIJVEN

UW GEGEVENS
Vul de onderstaande gegevens in zodat wij u kunnen registreren als FAN en u op de hoogte kunnen houden van de 
activiteiten van TERRA. Na een jaar nemen we opnieuw contact met u op om te vragen of u TERRAFAN wilt blijven.

Bedrijfsnaam _____________________________________________________________________________  

Contactpersoon  ___________________________________________________________________________  

Adres  ______________________________________________________________________________

Postcode  ______________ Woonplaats  _________________________Verjaardag  __________________

E-mail  ______________________________________________________________________________

Datum  ______________________________________________________________________________

Bedrag per kalenderjaar: EUR  ____________

Handtekening:

Lever dit ingevulde formulier in bij een van de TERRA-vrijwilligers of in het TERRATORIUM of stuur een ingescand 
exemplaar naar terrafan@terra-artprojects.com.  
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken. Ik heb kennisgenomen van het Privacyreglement en -protocol 
van Terra Art Projects op www.terra-artprojects.com/privacy.

GALERIE ZONDAG IN ‘T PARK HET METRUM JAARRINGEN EXPOSITIES
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