Word vriend van COLLEGIUM MUSICUM Den Haag!
COLLEGIUM MUSICUM Den Haag is een barokorkest van jonge, professionele musici met een grote passie voor de oude
muziek in historische uitvoeringspraktijk. Word vriend van ons orkest, draag daarmee bij aan de realisering van onze
activiteiten. Wij hebben uw steun nodig om CMDH een vaste plaats in het muziekleven te geven. U steunt een orkest met
uitstraling en een eigen visie op de muziek uit de 17e en 18e eeuw.
Wat betekent Vriend zijn voor CMDH?
Vriend zijn betekent voor CMDH ondersteuning geven bij het bereiken van onze doelen, feedback geven op onze concerten
en uw enthousiasme over CMDH delen met familie, vrienden en kennissen.
Hoe kunt u de musici van CMDH een warm hart toedragen?
Door Vriend te worden! Als Vriend betekent u veel voor COLLEGIUM MUSICUM Den Haag. Met uw enthousiasme en een
kleine financiële bijdrage per jaar kunt u ons al steunen. Verder kunt u ons helpen door in uw netwerk te zoeken naar nieuwe
Vrienden of sponsors (zowel bedrijven als particulieren).
Wat kunnen de musici van CMDH u geven?
Vrienden zijn voor ons erg belangrijk, daarom doen wij graag iets terug. U kunt onze zelf georganiseerde concerten bezoeken
voor een vriendenprijs (10% korting op 2 toegangskaarten), repetities bijwonen en kennismaken met de musici, wij kunnen
CD’s met 10% korting aanbieden en u kunt per e-mail op de hoogte worden gehouden van al onze activiteiten.
Hoe wordt u Vriend?
Maak jaarlijks minimaal € 30,- over op rekening 4894076 t.n.v. Stichting CMDH te Den Haag en stuur onderstaande bon naar
Stichting CMDH, Haverkamp 135, 2592 AZ Den Haag of vermeld uw gegevens in een e-mail en mail dit naar info@cmdh.nl. Bij
donaties van € 50,- of meer ontvangt u een gratis CD! Vragen over sponsoring kunt u per e-mail stellen: info@cmdh.nl.
Per 1 januari 2009 merkt de Belastingdienst St. CMDH aan als Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan
ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.
Algemene voorwaarden zie www.cmdh.nl

Dhr/ Mevr*

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters + achternaam

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon

………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

………………………………………………………………………………………………………………………

Bedrag (minimaal € 30,-)

€……………………………………………………………………………………………………………………..
Bij donaties van € 50,- of meer ontvangt u een gratis CD!

Ik word Vriend tot schriftelijke wederopzegging en maak jaarlijks** bovenstaand bedrag over op 4894076 t.n.v. Stichting
COLLEGIUM MUSICUM Den Haag (o.v.v. volledige naam en adres) en kies voor (meer opties aankruisen mogelijk):

O

mijn naam op de website als vriend

O

de persoonlijke CMDH Vriendenpas die kortingen geeft op CD’s (10% korting) en concerten georganiseerd door
CMDH (10% korting op 2 toegangskaarten)

O

één keer per jaar een uitnodiging om één van de repetities bij te wonen

O

per e-mail informatie over alle activiteiten van CMDH

**Vriend zijn geldt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar

Handtekening:

Datum:

------------------------------------

---------------------------

