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Beschermvrouwe: Mevr. R. Thissen 

 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Muziekvereniging Valuas is op 23 november 1997 opgericht en bestaat uit een Brassband en een 
Percussiongroep. Inmiddels bestaat de vereniging uit ongeveer 75 leden. Het doel van de vereniging 
is het neerzetten van kwalitatief goede muziek met jaarlijkse mooie optredens en concerten. Ook u 
kunt zich verbinden aan Muziekvereniging Valuas als ‘Vrind van Valuas’. 
 
Als ‘Vrind van Valuas’ draagt u de vereniging een warm hart toe als donateur. Uw donatie zal onder 
andere besteed worden aan onderhoud en uitbreiding van ons instrumentarium en onze uniformen. 
Voor een bedrag vanaf € 25,- per jaar (meer mag altijd) bent u al ‘Vrind van Valuas’. 
 
Uw naam zal worden vermeld als ‘Vrind van Valuas’ in ons digitale clubblad (welke u ook 
tweemaandelijks ontvangt), op onze website en in de programmaboekjes van onze concerten. 
Daarnaast zal uw naam komen te hangen op het bord in ons verenigingslokaal. 
Voelt u zich aangesproken en wilt u zich aansluiten als ‘Vrind van Valuas’ dan kunt u dit schriftelijk 
middels bijgevoegd formulier of digitaal via sponsor@mvvaluas.nl kenbaar maken.  
 
Wij danken u op voorhand en hopen u te mogen begroeten als ‘Vrind van Valuas’. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sponsorcommissie Muziekvereniging Valuas 
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´Vrind van Valuas´ 
Inschrijfformulier 

 
 
Achternaam: __________________________________________ 

Voornaam:  __________________________________________ 

Adres:  __________________________________________ 

Postcode:  __________________________________________ 

Woonplaats:  __________________________________________ 

Telefoon:  __________________________________________ 

Email:  __________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________________ 

 

IBAN nummer: __________________________________________ 

Bedrag:         € 25,00  /               €                         

Ik ga akkoord met een automatisch incasso van bovenstaand bedrag 

 

Handtekening:        

 

 

 
Door ondertekening van bovenstaande machtiging verklaar ik ervan op de hoogte te zijn dat ik binnen 30 dagen nádat de afschrijving 
heeft plaatsgevonden, het geïncasseerde bedrag door mijn eigen bank- of girokantoor kan laten terugboeken. 
U kunt deze machtiging te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar ‘administratie@mvvaluas.nl’ of door contact op te nemen 
met onze sponsorcommissie (sponsor@mvvaluas.nl). 
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