DOELSTELLING MUZIKAAL ONTHAAL VLAARDINGEN

Stichting Muzikaal Onthaal Vlaardingen (SMOV) is opgericht op 13 oktober 2011.
MUZIKAAL ONTHAAL IN PRIKKEWATER – RITA YOUNG e.a. artiesten.
Het doel is om de ouderen en de minder gesitueerde medemens voor een lage prijs, soms
ook gratis te laten genieten van een show die in waarde veel hoger ligt dan de prijs die er
wordt gevraagd.
Meestal is het prijskaartje in Partycentrum Prikkewater slechts 5 euro en in de
Stadsgehoorzaal (1 x per jaar) 7,50 p.p.
Dit kan gerealiseerd worden, omdat de meestal professionele artiesten, dit belangeloos
doen. Van de inkomsten hoeven dus alleen de noodzakelijke kosten zoals geluid,
reclamemateriaal en bloemen. Uiteraard ook de btw die de stichting over de kaartverkoop
moet betalen.
MAG IK DEZE DANS VAN U? (middvu?)
Via Argos Zorggroep wordt er wekelijks 1 of 2 maal MIDDVU? Door Rita solo verzorgd in de
tehuizen van Argos. Bewoners kunnen dit gratis bijwonen en bezoekers betalen 3,50 pp. Incl.
kopje koffie of thee. Deze opbrengst is voor de locatie waar dit evenement op die dag wordt
gegeven
Rita is beweegambassadeur voor de ouderen en zorgt dat er bewogen wordt. Ook
rolstoelers worden meegenomen in het dansfeest. Niemand wordt overgeslagen. Ook de
vrijwillige dansparen, begeleiden de mensen op de dansvloer.
De geluidsman is tevens DJ waarbij de mensen nummers aan kunnen vragen tijdens de
pauzes van Rita.
MUZIKAAL ONTHAAL OP DE RADIO BIJ OMROEP VLAARDINGEN.
Wekelijk verzorgd SMOV Op de koffie met Rita Young en haar Muzikaal Onthaal.
Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur, ontvangt ze Muzikale gasten in de studio en heeft ook
telefonische interviews, daarbij worden er ook de nieuwste Nederlandse Producties
gedraaid, Dit programma wordt dan ook goed beluisterd door de ouderen en er komen ook
regelmatig bezoekers naar de studio.
Wilt U deze stichting financieel ondersteunen, dan kan dat via deze link
https://bunq.me/ritayoung
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

