VRIENDENVAN HETROOISGEMENGD KOOR
Wie zijn onze Vrienden?
Het RooisGemengd Koor kent een grotegroep mensen die zich verbonden voelt met ons, maar niet
wekelijksop onze repetitieavond te vinden is. Dit zijn o.a. oud-leden of muziekliefhebbers, onze
familieleden, mensen die van onsgehoord hebben en naar onze concerten komen. Deze groep wil wel
op de hoogte blijven van wat er binnen onskoor gebeurt. Zij zou graag wat vaker van onshoren, en wil
onssteunen. Speciaal voor deze mensen iser nu “Vrienden van het RooisGemengd Koor”.
Wat houdt Vriend zijn in?
Vanaf het moment dat je je hebt opgegeven alsVriend geniet je enkele privileges. Zo krijg je alsVriend
minstenseenmaal per jaar een overzicht van activiteiten die we alskoor ondernemen, en houden we
je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het koor. Hierdoor misje dusnooit belangrijke
informatie. Daarnaast word je ookuitgenodigd om een concert bij te wonen, gratisof (soms) met
korting op de entree. Je wordt alsVriend uitgenodigd om eenmaal per jaar een open repetitie bij te
wonen. Ookworden Vrienden uitgenodigd voor de open repetitie in combinatie met onze
Nieuwjaarsborrel. In ruil voor deze voordelen vragen we een bijdrage van €25,- per jaar. Dit bedrag
stelt het Koor in staat om een uitdagend programmate verzorgen. AlsVriend kun je zo op een simpele
manier betrokken zijn én blijven bij onsKoor.
Hoe kan ik Vriend worden?
Vriend worden issimpel. Vul onderstaand inschrijfformulier in, en lever het in bij het secretariaat
Zwembadweg 11a Sint-Oedenrode of mail het naar onderstaand mailadres. Zelf (nieuwe) Vrienden
werven kan natuurlijk ooknog. Gebruikdaarvoor dezeflyer met de uitleg over het Vriend worden.
==================================================================================
Ja! Ik word vriend van ’t RooisGemengd Koor
Naam:
Adres:

Email:
 Ikmaakmijn jaarlijkse bijdragevan € 25,- over op NL54 RABO0138 2137 04 t.n.v. Gemengd Koor Sint
-Oedenrode met vermelding - Vriend van het RGK2020 Handtekening:
Mailen kan naar: secretaris.rgk@hotmail.com Heb je nogvragen voordat je besluit Vriend te worden?
Kijk dan op onze website www.rooisgemengdkoor.nl Of bel naar Ria van Erp (0413-476407), secretaris
van het RGK.

Je persoonlijkegegevens (naam, adres,Email) wordendoor het RGKbewaard,enkel met het doel om je over onste kunnenberichten. Je
gegevensworden niet gedeeld met anderepartijen. Als je stopt met deelname aan Vriendenvan het Roois Gemengd Koor zullen wij je
gegevensuit onsbestandverwijderen. Door het plaatsen van je handtekeningopdit formulier gaje akkoord met het opslaan vanje
gegevens.

