Aan:

Harmonie St. Jozef Kaalheide-Kerkrade

Postbus 1141

dichtplakken/nieten

6460 BC Kerkrade

dichtplakken/nieten

Steun Harmonie St. Jozef Kaalheide en word lid van de:

Vriendenclub Harmonie
St. Jozef Kaalheide-Kerkrade

dichtplakken/nieten

Plak hier uw
postzegel

dichtplakken/nieten

Om kwalitatief hoogwaardige concerten en projecten te kunnen blijven
organiseren blijven we afhankelijk van inkomsten zoals de ledencontributie,
subsidie en bijdragen van vrienden van de harmonie.
Als vriend van de harmonie bieden wij u de keuze om lid te worden van onze
vriendenclub.

Vriendenclub

Aanmeldingsformulier

Ook als lid van de Vriendenclub steunt u onze harmonie. Voor het ondersteunen van
het orkest kunt u kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

□
□

B-lidmaatschap:

A-lidmaatschap

een bijdrage van €20,- per persoon. Hierbij ontvangt u één
vrijkaart voor het sfeervolle kerstconcert. Tevens ontvangt
een reductie van €2,50* bij overige concerten. Ook ontvangt
u regelmatig de nieuwsbrief van de harmonie met alle
actualiteiten over de harmonie. Tevens ontvangt u een tijdige
uitnodiging voor elk concert, zodat u altijd op tijd uw kaarten
kunt bestellen.
een bijdrage van €40,- per persoon. Hierbij ontvangt u twee
vrijkaarten voor het sfeervolle kerstconcert. Tevens ontvangt
een reductie van €2,50* bij overige concerten. Ook ontvangt
u regelmatig de nieuwsbrief van de harmonie met alle
actualiteiten over de harmonie. Tevens ontvangt u een tijdige
uitnodiging voor elk concert, zodat u altijd op tijd uw kaarten
kunt bestellen.

Ik meld mij hierbij aan als Vriend van Harmonie St. Jozef Kaalheide- Kerkrade
Ik maak een bedrag over voor …….. personen
A
B

x €20,- = € …………
x €40,- = € …………

Ik ontvang de informatie van de harmonie:

□

per e-mail

□

per post

De heer / mevrouw: ………………………………………………………
Voorletters: …………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………………………………………………………..

*

de korting ad €2,50 geldt alleen in de voorverkoop. U ontvangt de uitnodiging
per mail/post. Hierin kunt u het aantal kaarten aangeven en verrekenen wij de
korting!

Woonplaats: ………………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………….

======================================================================
Rekeningnummer Harmonie St. Jozef Kaalheide

Kerkrade, (datum) …….. - …….. - …………….
Ondertekening

NL06 RABO 0148 4903 60
======================================================================

………………………………………………………

U kunt bovenstaande gegeven ook per mail sturen aan: info@harmoniekaalheide.nl

