ORTHENSEHARMONIE
De Koninklijk Erkende Muziekvereniging "Orthense Harmonie" is opgericht op 10 oktober 1927 en
nog steeds springlevend! Wekelijks beoefenen zo’n 50 enthousiaste muzikanten hun hobby/ passie
met het doel om vele mensen te trakteren op een mooi en goed stuk muziek.
Als Orthense Harmonie willen we flink investeren in de jeugd, want zij zijn immers onze toekomst!
In oktober 2014 zijn we begonnen met een jeugdorkest en met basisschool Het Palet is een
meerjarige samenwerking aangegaan met als doel om basisschoolleerlingen kennis te laten maken
met blaasmuziek. Er gaat zelfs gestart worden met een blazersklas waarin de kinderen daadwerkelijk
een instrument gaan leren bespelen.
Hoewel de Orthense Harmonie aan de ene kant flink wil investeren, hebben we aan de andere kant
te maken met het huidige bezuinigingsbeleid van de gemeente. Subsidies welke in het verleden
zorgden voor de broodnodige financiële hulp komen te vervallen of worden fors verminderd. Dit
betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om onze plannen uit te voeren en zelfs om te blijven
overleven! Daarom hebben we uw hulp hard nodig:

Word vriend van de Orthense Harmonie en steun ons!
U kunt vriend worden door een zelf gekozen bedrag te kiezen waarmee u ons per kwartaal kunt
steunen. Voor dit bedrag krijgt u onze nieuwsbrief “Harmonieuws”, dat elk kwartaal verschijnt. Zo
kunt u als vriend op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Orthense Harmonie.
Heeft u een eigen bedrijf en wilt u sponsor worden? Dat kan natuurlijk ook: uw bedrijfsnaam of logo
komt dan op onze website en op de nieuwsbrief te staan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik word vriend van de Orthense Harmonie en ontvang graag de “Harmonieuws” voor:
5 euro per kwartaal
8 euro per kwartaal
10 euro per kwartaal
….. euro per kwartaal

Mijn mailadres is: ……………………………………………………………………
en vul het bijgaande automatische incassoformulier in.

Ik wil sponsor worden (vul uw contactgegevens in dan wordt er met u contact opgenomen).
Naam:

…………………………………………………………………

E-mail:
Tel:

…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

ORTHENSEHARMONIE
Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende,
De heer/mevrouw
(naam en voorletters)

……………………………………………………

Adres

……………………………………………………

Postcode + woonplaats

……………………………………………………

Telefoonnummer

……………………………………………………

machtigt hierbij: De Orthense Harmonie te ‘s-Hertogenbosch
om per kwartaal bedragen te doen afschrijven van zijn/haar
(Post)bankrekening nummer IBAN

………………………………………

die verschuldigd zijn wegens financiële steun als zijnde “vriend van de Orthense
Harmonie”.
Plaats en datum

Handtekening

…………………………, ……- …..- ……..

……..…………………

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de
bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving
– zonder opgaaf van redenen – bij mijn (Post)bank terug te vorderen.
Stuur deze machtiging per post naar ons secretariaat:
Secretariaat t.a.v. Juan Bertrums
Nieuwe Heikantstraat 36
5263 AE Vught

Of mail een gescande versie naar secretariaat@orthenseharmonie.nl

