
STEUN ONS EN WORD VRIEND!

Wilt u bijdragen aan de talentontwikkeling van jonge muzikanten?
Word dan Vriend van het Haydn Jeugd Strijkorkest.

U krijgt jaarlijks:
Een vrijkaart voor het Zomerconcert in juni

De nieuwste cd/dvd van het HJSO
Toegang tot een speciaal vriendenevenement

Ga naar de achterkant en vul de flyer in.



Ja, ik wil graag als Vriend bijdragen aan de ontwikkeling van 
jong strijkerstalent in de noordelijke provincies: 
Dat doe ik: 
❍  Via een maandelijkse financiële bijdrage (vul hieronder de machtiging in) 
❍  Door een instrument of toebehoren in bruikleen te geven 
 (vul hieronder alleen uw naam en e-mail of telefoonnummer in) 
❍  Op een andere manier, namelijk:

Doorlopende machtiging voor Europese incasso (SEPA):
Naam  Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest 
Adres  Postbus 1385 
Postcode en plaats  9701 BJ Groningen 
Incassant ID  NL95 ZZZ 0206 4402 0000 
Kenmerk machtiging  donatie Vriend van het HJSO 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Haydn 
Jeugd Strijkorkest om per maand een bedrag van € 2,50 / € 5,00 / € 7,50 / € 10,00 / 
anders, namelijk € ___________ af te schrijven van uw bankrekening. 
Het bedrag wordt steeds aan het eind van de maand afgeschreven. Als u het niet eens 
bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt de machtiging voor de 1e 
van de maand schriftelijk intrekken. Door ondertekening verklaart u zich akkoord 
met de regels van het machtigen. 

Naam _________________________________________________________________

Adres  _________________________________________________________________

Postcode ______________ Plaats  __________________________________________

E-mail ____________________________________Telefoon  ____________________

IBAN  _________________________________________________________________

Plaats en datum  _________________________________________________________

Handtekening __________________________________________________________ 

Welkom als Vriend van het HJSO! 
U kunt dit formulier inleveren bij een van onze concerten of 
opsturen naar: HJSO, Postbus 1385, 9701 BJ Groningen of via info@hjso.nl.
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