Crescendo’s Club van 100.....
Een nieuw initiatief binnen Muziekvereniging Crescendo Nieuwveen.
1 januari 2015 is deze club gestart, een plan om met hulp van mensen die een groot hart hebben voor
Muziekvereniging Crescendo deze de zo broodnodige financiele steun te geven.
Al jaren proberen we als muziekvereniging het hoofd financieel boven water te houden. Subsidies worden
minder en de kosten stijgen. Kosten voor de dirigenten en muziekdocenten, instrumentarium, bladmuziek, een
paar voorbeelden van kosten die de afgelopen jaren duidelijk gestegen zijn.
Met Crescendo’s Club van 100 willen we onze muziekvereniging financieel gezond krijgen en houden. We
hopen hiermee de stijgende kosten te kunnen dekken zodat het lesgeld en de contributie niet explosief hoeven
te stijgen.
Wat houdt het precies in:
Eenmaal per jaar een gift van €100,- tot wederopzegging, niet meer en niet minder. Lid worden kan als bedrijf,
als fan of bijvoorbeeld met meerdere personen (vriendengroep, instrumentensectie noem maar op).
U vult het bijgevoegde machtigingsformulier in en wij regelen de rest.
U krijgt hier natuurlijk ook wat voor terug:
-

Jaarlijks een leuk bedankje van de club

-

Gratis toegang tot het voorjaarsconcert, een avond waar de gehele club zich presenteert.

-

Uw (bedrijfs) naam of logo op een groot bord.

-

Uw (bedrijfs) naam of logo zal vertoond worden op een beamer presentatie tijdens het
voorjaarsconcert.

Wat gaat de vereniging doen met deze inkomsten:
De gelden die verkregen worden via Crescendo’s Club van 100 zullen gebruikt worden voor de opbouw van de
vereniging. Denk hierbij aan investeren in goede docenten voor de jeugd en vervanging van instrumentarium.
De jeugd is al jaren ontzettend belangrijk voor de club, zij zijn tenslotte de toekomst van club en zonder
instrumenten geen muziek.
Wij hopen van harte dat u onze mooie club met al haar talentvolle muzikanten, zeer goede jeugdopleiding en
vrijwilligers wil steunen door lid te worden van Crescendo’s Club van 100.

Doorlopende machtiging
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Incassant ID
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

SEPA
Algemene Muziekvereniging Crescendo
Postbus 3040
2440 AA
Nieuwveen
Nederland
NL17ZZZ404460030000
Crescendo’s Club van 100
Jaarlijkse Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Algemene Muziekvereniging Crescendo om
doorlopend jaarlijks een bedrag van €100,- van uw rekening af te schrijven zoals overeengekomen voor
contributie van Crescendo’s Club van 100.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats::
Land:

Nederland

IBAN
Bank indentificatie (BIC)*
Plaats en datum:

Handtekening:

*) niet verplicht bij Nederlands IBAN.
Belangrijk voor u:
•
U machtigt Algemene Muziekvereniging Crescendo een bedrag af te schrijven, totdat u zelf de
machtiging schriftelijk intrekt.
•
Het bedrag wordt op de 25e van de maand afgeschreven.
•
Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen en
verklaart u ervan op de hoogte te zijn uitsluitend schriftelijk of per e-mail het lidmaatschap op te
zeggen conform de regels als vermeld op de contributienota van het lopende contributiejaar. Indien
voor die datum geen opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar
verlengd en is de contributie in zijn geheel verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging vindt geen
restitutie plaats.
Dit formulier opsturen naar de ledenadministratie, Postbus 3040, 2440 AA Nieuwveen
of digitaal naar clubvan100@crescendonieuwveen.nl met een duidelijke handtekening)

Belangrijk voor u:
 U machtigt Algemene Muziekvereniging Crescendo een bedrag af te schrijven, totdat u
zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
 Het bedrag wordt op de 25e van de maand afgeschreven.
 Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het
machtigen en verklaart u ervan op de hoogte te zijn uitsluitend schriftelijk of per e-mail
het lidmaatschap op te zeggen conform de regels als vermeld op de contributienota van
het lopende contributiejaar. Indien voor die datum geen opzegging is ontvangen, wordt
het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd en is de contributie in zijn geheel
verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
Dit formulier opsturen naar de ledenadministratie, Postbus 3040, 2440 AA Nieuwveen
of digitaal naar a.heemskerk@heemskerkbouw.nl met een duidelijke handtekening)

