Vrienden van het Oisterwijks Kamerkoor
Oisterwijk, ‘Parel in ’t Groen’, bezit nog een bijzondere parel!
Een kamerkoor, met gedreven zangers, die graag mooie muziek maken… ook
voor u! Al ruim 20 jaar geeft het Kamerkoor, onder leiding van dirigent Peter
van Aerts, jaarlijks diverse concerten in en rond Oisterwijk en Tilburg.
Om dit te kunnen blijven doen, hebben we geld nodig. Daarom hebben we een
aantal arrangementen bedacht waarmee u ons kunt steunen.
Parelvriend
Voor € 25,- per jaar krijgt u:
 een eenmalige korting van € 5,- op 1 concert naar keuze voor 2 personen
 voorinformatie over onze concerten
Saffiervriend
Voor € 50,- per jaar krijgt u:
 op ieder concert € 5,- korting voor 1 persoon
 voorinformatie over onze concerten

Ja, ik word graag vriend van het Oisterwijks Kamerkoor.
Ik kies voor het volgende arrangement:





Parelvriend - € 25,- per jaar
Saffiervriend - € 50,- per jaar
Smaragdvriend - € 100,- per jaar
Diamantvriend – minimaal € 200,- per jaar

 Neem contact met mij op over steun in natura
Wijze van betalen:
 Ik betaal contant € …………
 Ik maak € ........ over op bankrekeningnummer 13.89.45.802
(IBAN: NL68RABO0138945802) t.n.v. OISTERWIJKS KAMERKOOR

Smaragdvriend
Voor € 100,- per jaar krijgt u:
 1 jaar lang gratis toegang tot alle concerten voor 1 persoon
 gereserveerde plaats
 voorinformatie over onze concerten

Naam:..........................................................................................................

Diamantvriend
Voor minimaal € 200,- per jaar krijgt u:
 1 jaar lang gratis toegang tot alle concerten voor 2 personen
 gereserveerde plaatsen
 voorinformatie over onze concerten
 indien gewenst vermelding op onze website en affiches (bijvoorbeeld
bedrijfsnaam- of logo)

Woonplaats:................................................................................................

Natura
Wij zijn ook heel blij met steun in natura. Bijvoorbeeld: een drukkerij of
copyshop die onze posters wil verzorgen, of een bloemenwinkel die regelt dat
er bloemen zijn bij een concert. Mocht u hiervoor een idee hebben, dan horen
we dat graag. We zullen u dan een arrangement op maat aanbieden.

Adres:..........................................................................................................
Postcode:.....................................................................................................

Telefoon:……………………………………………………………………………………..……..……
Email: ..........................................................................................................

U kunt deze bon opsturen naar:
Goof van den Burg
Wildschut 1, 5126 WL Gilze
Of stuur een bericht met uw gegevens naar
penningmeester@oisterwijkskamerkoor.nl

