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Harmonie St. Caecilia zoekt vrienden!
Harmonie St. Caecilia is een club die al 90 jaar, in de breedste zin van het woord, actief is in
Best. De vereniging biedt voor jong en oud de mogelijkheid om op een plezierige wijze muziek
te maken; daarnaast levert de harmonie door het geven van concerten en het opluisteren van
publieke evenementen, een bijdrage aan het culturele leven in Best.
Om het lidmaatschap van de vereniging laagdrempelig te houden, hebben wij ons de plicht
opgelegd om elk lid een instrument ter beschikking te stellen. Zoals u wellicht weet zijn goede
muziekinstrumenten zeer kostbaar. Daarnaast vormen onderhoud van de instrumenten,
aanschaf en onderhoud van kleding en aanschaf van bladmuziek enorme kostenposten.
Om de harmonie hierin te ondersteunen is de “Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia”
opgericht. Deze stichting heeft als doel zoveel mogelijk gelden binnen te halen en deze
uitsluitend te gebruiken voor de aanschaf van instrumenten, uniformen en bladmuziek, én
voor de ondersteuning van de opleiding van muzikanten.
Om “Vriend” te worden van Harmonie St. Caecilia wordt er van u een minimale bijdrage van
€ 25,00 per jaar gevraagd. Als u de harmonie met € 100,00 of meer per jaar wilt steunen,
treedt u tevens toe tot de “Club van Honderd”. Leden van de “Club van Honderd” kunnen op
verzoek hun (bedrijfs)naam op de website laten vermelden, en hun (bedrijfs)naam zal worden
vermeld bij een concert van Harmonie St. Caecilia.
Wij hopen van harte u te mogen inschrijven als “Vriend van Harmonie St. Caecilia”.
Indien u ons wilt steunen, kunt u onderstaand strookje invullen en inleveren bij een van de
bovenstaande bestuursleden. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedrijfsnaam:
Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode

Plaats:

E-mailadres:
Bijdrage: €

Bankrekeningnummer (IBAN)

Automatische incasso:

ja / nee

Wenst factuur te ontvangen:

ja / nee

Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met een jaarlijkse bijdrage aan de
Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia”.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Rabobank: NL 96 RABO 0154 5569 63
KvK: 509.06.895

