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Chr. Muziek- en Showbands Juliana & Bernhard
Concertorkest Willem III

 Amersfoort – Holland

J&B

 WIII

JA!
Ik word lid van onze FANCLUB!

 Naam:

 Adres:

 PC + woonplaats:

 E-mailadres:

 IBAN-nummer:

 Bedrag automatische incasso: €	
minimale bijdrage € 12,50 per kwartaal 

   (meer mag ook)

 Handtekening:

(Deelname is per kalenderjaar ingaande per 1e van het volgende kwartaal)

Word Fan!
Met een bijdrage van € 12,50 per kwartaal bent u al lid van onze FanClub! m

• Luistert u met plezier naar onze muziek?
• Ziet u graag onze show(s)?
• Bent u enthousiast over Bernhard, Juliana en/of Willem III?
• Voelt u zich betrokken bij onze vereniging?
• Wilt u onze vereniging financieel steunen?

Als een of meer van deze vragen met “Ja” te beantwoorden is, mag u zich terecht FAN van  
onze vereniging noemen. Deze titel kunt u nu officieel maken door u als fan te laten registreren.

Wat betekent het om officieel fan van de vereniging te zijn?
Onze fans hebben recht:
•  Op een grAtis kaart* voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten;
 (*GRATIS kaarten moeten per evenement worden aangevraagd)
•  Op een kop koffie/thee als “warming up” bij deze activiteiten;
•  Op een uitnodiging voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de vereniging;
•  Om als eerste geïnformeerd te worden over komende activiteiten  

d.m.v. een digitale Nieuwsbrief.

Wat kost dit?
Officieel FAN# zijn heeft een kleine prijs: voor minimaal € 50,- per jaar bent u het dus al.
Het bedrag wordt jaarlijks in vier gelijke termijnen automatisch afgeschreven door de  
penningmeester (#De inschrijving wordt officieel per de eerste van een volgend kwartaal. Afmelden als fan  
kan aan het einde van een kalenderjaar) .

Info? Meer informatie kunt u krijgen via fanclub@juliana-amersfoort.nl
Hoe word ik fan? U wordt fan door invulling van onderstaande antwoordstrook.  

Deze kunt u inleveren bij één van onze evenementen of opsturen naar: 
Secretaris FanClub, Ridderspoor 65, 3871 JG  HOEVELAKEN 
U kunt zich ook inschrijven via onze website www.juliana-amersfoort.nl 
of onderstaande strook e-mailen naar fanclub@juliana-amersfoort.nl


