Wordt donateur van

Showorkest & Accordeonvereniging

De Klavierschippers
We hebben prachtige plannen voor de toekomst
 Verbeteren van de kwaliteit
 Vinden van nieuwe leden
 Aangaan van nieuwe muzikale uitdagingen
 Mooie shows neer blijven zetten
U kunt ons daarbij helpen!
Met een jaarlijkse bijdrage van € 15,00 helpt u om onze en uw vereniging naar een
hoger niveau te tillen, zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van de muziek
van De Klavierschippers.
Als donateur ontvangt u:
 Dank en waardering van alle leden en vrijwilligers van De Klavierschippers
 Voorrang bij het bestellen van kaarten voor de Grote Show
  Kaarten voor de Grote Show voor slechts € 7,50 euro per stuk! maximaal
(
twee kaarten per donateur)
 Kans op een gratis privéoptreden door accordeonisten van De
Klavierschippers!
Om ons te helpen hoeft u alleen het formulier aan de andere zijde in te vullen. Wij
zorgen ervoor dat alles wordt geregeld en wij houden u op de hoogte.

Hartelijk bedankt voor uw steun!

Ja, ik word donateur van De Klavierschippers!
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats :
Telefoonnr :
E-mailadres :
Ja, ik verleen toestemming aan De Klavierschippers te IJmuiden om
eenmalig
jaarlijks (tot wederopzegging)
een bedrag van (minimaal) € 15,-- van mijn bank- of giro rekening af te schrijven wegens
donateurgelden. Het afschrijfmoment zal in de maand augustus/september vallen.
Uw bijdrage

:

euro

(minimaal 15 euro)

Rekeningnummer :
Ten name van

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Kaartjes Jubileumshow 2013 voor nieuwe donateurs
Ja, ik wil ook kaartjes voor de Jubileumshow in oktober 2013 tegen het gereduceerde bedrag van
€ 7,50 per kaartje. Hiervoor machtig ik De Klavierschippers eenmalig een bedrag af te schrijven.
Datum

Vrijdag 25 oktober 2013
Zaterdag 26 oktober 2013

Aantal Kaartjes

Eén kaartje
Twee kaartjes
+ …… extra kaarten à € 11,-

Lever dit formulier in bij een van onze leden of stuur het naar onze donateursadministratie:
Gladiolenstraat 17
E-mail: donateurs@klavierschippers.nl
2071 NS Santpoort-Noord
Website: www.klavierschippers.nl
Tel: 023-5379110
Rekeningnummer: 3836.58.942

