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Begiftigd met de Koninklijke Erepenning 
 

 Beschermvrouwe Roelanda Poppinghaus  

Geachte Muziekliefhebber,  

 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw getoonde interesse in Concertvereniging Sempre Crescendo 

Losser. Sempre Crescendo is een gezonde concertvereniging voor jong en oud. Wij lopen niet op straat, maar 

geven ieder jaar een aantal concerten. Daarnaast zijn wij druk met de organisatie van onze jaarlijkse boekenbeurs 

en natuurlijk ook leuke activiteiten voor onze leden.  

 

Al voor 6 euro per jaar kunt u onze club steunen. Uiteraard kunt u dit bedrag vrijwillig verhogen naar het door u 

gewenste bedrag. Mede door de financiële steun die wij van onze donateurs mogen ontvangen, kunnen wij 

bestaan als gezonde vereniging. Wij dragen onze donateurs graag een warm hart toe en vinden persoonlijk 

contact erg belangrijk.  

 

Wanneer u donateur bent van Sempre Crescendo ontvangt u ons jaarprogramma per e-mail. Daarnaast ontvangt 

u persoonlijke uitnodigingen voor concerten en andere evenementen. Natuurlijk ontvangt u ook als één van de 

eersten de laatste nieuwtjes binnen de club. Om dit voor u te kunnen doen vragen wij u, uw e-mail adres 

verderop in te vullen. 

 

Als u kiest om jaarlijks 12 euro te doneren ontvangt exclusieve priviléges. Denk hierbij aan een gratis consumptie 

tijdens een concert/evenement, korting op entree, of zelfs gratis entree. Wie wil dat nou niet?  

 

De donaties worden geïnd door middel van automatische incasso. Deze wordt jaarlijks aan het eind van de maand 

april geïncasseerd. U ontvangt een aantal weken van tevoren de incassoaankondiging per e-mail of post. Uw 

donateurslidmaatschap kan ieder jaar worden beëindigd.  

 

Met muzikale groet, 

Namens Concertvereniging Sempre Crescendo Losser, 

 

Tom van Druten 

PR-Commissie Sempre Crescendo Losser 

 

 

 

Bijlage: SEPA-incasso machtiging Donateur 

 

 

 



  

Begiftigd met de Koninklijke Erepenning 
 

 Beschermvrouwe Roelanda Poppinghaus  

Incassant ID: NL36ZZZ400735820000 

Reden betaling: Donatie aan Sempre Crescendo Losser 

 

Uw gegevens: 

Naam   Dhr./Mevr.         

Adres             

Postcode            

Plaats             

E-mail             

Jaarlijkse bijdrage   

 

IBAN  

 

Naam rekeninghouder         

 

Toestemming: 

Concertvereniging Sempre Crescendo Losser mag mijn gegevens gebruiken voor het versturen van “in’s en out’s” 

van de vereniging, zoals uitnodigingen voor concerten. 

☐Ja  ☐Nee 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Concertvereniging Sempre Crescendo Losser  
om jaarlijks, tot wederopzegging, bovengenoemde bedrag van mijn rekening af te schrijven als donatie. De 
afschrijving zal eind april plaatsvinden. 
 

Plaats en datum        

 

 

Handtekening 

 

         

 

Dit formulier kan samen met het incassoformulier ingeleverd worden via e-mail of post: 

pr@semprecrescendo.nl 

Fam. Fraterman, Rozenstraat 25 Losser 

Fam. van Druten, van Beethovenlaan 43 Losser 

Fam. Huisken, Scholtinkstraat 259 Losser 

 

€ 
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