Vrienden van

Draagt u Parlando ook een warm hart toe en wilt u/jij ook een Vriend worden van Parlando?
Dat vinden we fijn! Al voor een bedrag van 15 euro per jaar hoort u erbij!
Om onze waardering voor dit gebaar uit te drukken bieden wij u graag het volgende aan..
Bij een bijdrage van € 15,- of € 25,- of € 30,- ontvangt u:
•

2 vrijkaartjes voor ons jaarlijks klassiek concert

•

Deze krijgt u 2 weken voor het concert opgestuurd.

Bij een bijdrage van € 50,- of € 75,- of € 100,- ontvangt u:
•

4 vrijkaartjes voor ons jaarlijks klassiek concert.
Deze krijgt u 2 weken voor het concert toegestuurd.

•

De concertagenda van Parlando.
Deze krijgt u 2 keer per jaar (januari en september) toegestuurd, inclusief een nieuwe groepsfoto, wanneer aanwezig.

•

Éen keer per seizoen (september) een memo met de belangrijkste wederwaardigheden omtrent Parlando, wisselingen, repertoire, concerten waar we naar toe leven etc.

•

Éen keer per seizoen wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn bij een repetitie (of gedeelte van) om sfeer te proeven en
kennis te maken met Parlando. Hiervoor wordt u op tijd op de hoogte gesteld.

U kunt aangeven met welk bedrag per jaar u ‘vriend van Parlando’ wilt worden:
 € 15,-

 € 25,-

 € 30,-

 € 50,-

 € 75,-

 € 100,-

 Anders namelijk € ..................................

Aan het begin van ieder nieuw seizoen (september) krijgt u een factuur toegestuurd met de vraag uw bijdrage over te
maken. Wanneer u voor het eerst doneert sturen we u binnenkort een factuur. Daarna volgt iedere september van het
volgende jaar weer een factuur.
Om u welkom te heten ontvangt u al meteen na ontvangst van uw bijdrage de nieuwste groepsfoto van Parlando!
Graag ontvangen we de volgende gegevens van u:
1. NAAM | 2. PLAATS | 3. TELEFOONNUMMER | 4. EMAILADRES
Bovenstaande gegevens mag u sturen naar:
GERDINE VAN WESTREENEN
Penningmeester Parlando
e-mail: gerdine93@live.nl

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dirigenten en
Leden van Parlando

