
 

 

Natuurlijk word ook ik vriend van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek.
Help ons onze jeugdige leden een instrument te kunnen bieden. 
in de toekomst nog steeds van Het Stedelij
 

Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor 

Steun Het Stedelijk via de Vrienden Loterij en win fantastische prijzen!
Meld je aan via www.vriendenloterij.nl
Muziekkorps Sneek steunt als goed doel.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word lid van de Club van Vijftig 
of € 100,= aan Het Stedelijk Muziekkorps Sneek.
de Website en ontvang jaarlijks 
Stedelijk Muziekkorps Sneek
in en lever het in bij één van onze leden.

 

 
Vragen mail je naar: vriendenvan@stedelijksneek.nl

 

1111

2222    & 3& 3& 3& 3� 

� 

JA! 
vriend van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek.

Help ons onze jeugdige leden een instrument te kunnen bieden. 
nog steeds van Het Stedelijk Muziekkorps 

Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor Ik heb daarvoor driedriedriedrie((((3333))))    mogelijkheden:mogelijkheden:mogelijkheden:mogelijkheden:
    

 

Steun Het Stedelijk via de Vrienden Loterij en win fantastische prijzen!
www.vriendenloterij.nl en geef aan dat je het 

Muziekkorps Sneek steunt als goed doel.  
 

 

lid van de Club van Vijftig of Honderd en doneer per jaar € 50,=
aan Het Stedelijk Muziekkorps Sneek. Met eervolle vermelding op 

jaarlijks resp. één of twee vrijkaart(en)
Stedelijk Muziekkorps Sneek! Vul op de achterzijde van deze Flyer je gegevens 

van onze leden. 

Vragen mail je naar: vriendenvan@stedelijksneek.nl

& 3& 3& 3& 3    ----    De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100

vriend van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek. 
Help ons onze jeugdige leden een instrument te kunnen bieden. Geniet ook 

Muziekkorps Sneek. 

mogelijkheden:mogelijkheden:mogelijkheden:mogelijkheden:    

Steun Het Stedelijk via de Vrienden Loterij en win fantastische prijzen! 
geef aan dat je het Stedelijk 

en doneer per jaar € 50,=  
Met eervolle vermelding op 

vrijkaart(en) voor concert 
! Vul op de achterzijde van deze Flyer je gegevens 

Vragen mail je naar: vriendenvan@stedelijksneek.nl 

De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100De Club van 50 / 100        



 

 

Voorletters, Achternaam  …………………………………………………………………………………………

Adres:     …………………………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats:  …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:   …………………………………………………………………………………………

Email adres:    …………………………………………………………………………………………

Ik ga voor:

�

�

concert.

  

 

 

Voor de Club van 

Eervolle vermelding op de Website van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek?  

 

 

IBAN Nummer:    

Ten name van:    

Ik machtig Het Stedelijk Muziekkorps Sneek jaarlijks de inleg

 

 

 

 

 

 

Datum en Plaats: 

 

Vragen mail je naar: 
Stichting Vrienden van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ik ga voor:  

� De Club van 50 ! , ik ontvang jaarlijks één vrijkaart voor concert.

� De Club van 100 ! , ik ontvang jaarlijks twee

concert. 

  ( aankruisen wat van toepassing is ) 

 

 

Voor de Club van 50 / 100  : 

Eervolle vermelding op de Website van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek?  �  Ja  /  

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek jaarlijks de inleg  te innen, 

Handtekening: 

Vragen mail je naar: vriendenvan@stedelijksneek.nl
Stichting Vrienden van Het Stedelijk Muziekkorps Sneek  IBAN : NL12INGB0004893939

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

! , ik ontvang jaarlijks één vrijkaart voor concert. 

twee vrijkaarten  voor      

Ja  /  � Nee 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

vriendenvan@stedelijksneek.nl 
NL12INGB0004893939 - KvK 41005141 


