Aan:

Harmonie St. Jozef Kaalheide-Kerkrade

t.a.v. Club van 100

Postbus 1141

dichtplakken/nieten

6460 BC Kerkrade

dichtplakken/nieten

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

Club van 100
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
club van 100.

Club van 100

Aanmeldingsformulier

Naast inkomsten van contributie, sponsoring en subsidies vormt de “Club van 100″
een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Leden van de “Club van
100″ betalen een bedrag van € 55,00 per jaar.

□

In ruil daarvoor krijgen zij twee vrijkaarten voor het jaarlijkse Oranjeconcert in het
Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Bovendien ontvangen zij jaarlijks een kleine
attentie rond de feestdagen en worden de (bedrijfs)namen gepubliceerd in de
nieuwsbrief.
Leden van de “club van 100″ kunnen hun bijdrage op dit rekeningnummer storten,
overmaken of betalen d.m.v. een toegezonden acceptgiro. Voor de bijdragen van de
Club van 100 heeft Harmonie St. Jozef Kaalheide een apart rekeningnummer.

Ik meld mij hierbij aan bij de ‘Club van 100’ van St. Jozef Kaalheide
Betaling:

□
□
□
□

kwartaal (€13,75)
half jaar (€27,50)
per jaar (€55,00)
contant (€55,00)

Ik ontvang de informatie van de harmonie:

□

per e-mail

□

per post

======================================================================
Rekeningnummer Club van 100 Harmonie St. Jozef Kaalheide
De heer / mevrouw: ………………………………………………………

NL70 INGB 0005320956
======================================================================

Voorletters: …………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………..

Automatische betaling of periodieke overboeking in termijnen is natuurlijk ook
mogelijk. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw bank.
De actuele ledenlijst van de ‘club van 100’ kunt u vinden via onze website
www.harmoniekaalheide.nl .Indien u vragen hebt of geïnteresseerd mocht zijn om lid
te worden van de club van 100 en daarmee onze vereniging jaarlijks te steunen, kunt
u contact opnemen met:
Mathieu van den Tillaard

045 541 07 41

Postcode: ……………………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………….
Kerkrade, (datum) …….. - …….. - …………….
Ondertekening

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

