
Aanmeldingsformulier   
 

 

Voornaam:   ________________________________ M  □  V  □ 

Achternaam:   ______________________________________________________ 

Adres:    ______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________ 

Telefoon privé / mobiel: ______________________________________________________ 

Emailadres:   ______________________________________________________ 

 
Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een email. 

 

Ik word Vriend voor: □ € 27,50 per jaar of □ meer, te weten: __________, _____ 

□  Ik zorg zelf voor overmaking op IBAN van de Stichting Vrienden van Brabant Koor. 

□  Ik geef hierbij toestemming aan de St. Vrienden van Brabant Koor door automatische 

     incasso na aanmelding en vervolgens bij de jaarlijkse incasso in januari het toegezegde bedrag 

     van mijn bankrekening af te schrijven:  IBAN  _______________________________________ 

 

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd tenzij men het schriftelijk vóór 31 december beëindigt. 

 

 

Datum:  __________________________ Handtekening: _______________________________ 

 

Iemand verrassen met een origineel cadeau en voor een jaar Vriend maken 
van Brabant Koor? 

Formulier opsturen of mailen naar onderstaand adres t.a.v de St. Vrienden van Brabant Koor.  
 
 
 

Stichting Vrienden van Brabant Koor: De Twijnder 20, 5506AP, Veldhoven ● Tel. 040-2534814 ● Email: 
vrienden@brabantkoor.nl, website: www.brabantkoor.nl ● IBAN: NL92 RABO 0101 0257 42 ● KvK-nummer: 
17168655 



 

 

 

Als dank voor uw aanmelding geniet u de volgende voordelen: 

 

 

 

Bestuur 

 

Stichting Vrienden van Brabant Koor 
De  stichting  ‘Vrienden  van  Brabant  Koor’ is  sinds  de  oprichting  op  23  augustus 

2004 actief voor de promotie van Brabant Koor. In de achterliggende jaren heeft de 

stichting  Brabant  Koor  zien  uitgroeien  tot  een  van  de  meest  vooraanstaande 

concertkoren van Nederland. Een positieve ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat 
de belangstelling voor Brabant Koor is toegenomen en de stichting steeds meer Vrienden heeft mogen verwelkomen.  

Doelstellingen  

De Vriendenstichting wil een actieve bijdrage leveren aan het voortbestaan en de ontwikkeling van Brabant Koor.  

Voorop staat het organiseren van activiteiten die de aantrekkingskracht en het imago van Brabant Koor versterken. Hoe 

meer muziekliefhebbers, die het koor een warm hart toedragen en als Vriend worden verwelkomd, des te groter het netwerk 

dat kan worden bereikt. Uiteraard heeft het werven van financiële middelen een hoge prioriteit. Mede uit deze middelen 

worden muzikale initiatieven zoals masterclasses, zangworkshops, compositiewedstrijden, dirigentencursussen, CD- 

opnamen en andere projecten bekostigd. Dankzij deze vormen van scholing en muzikale uitdagingen kan het koor de 

toehoorders blijven verrassen met uitvoeringen van hoogstaande kwaliteit.  

 

 

Voor € 27,50 per jaar bent u Vriend van Brabant Koor. 

* u ontvangt elk seizoen een uitnodiging voor het bijwonen van een openbare koorrepetitie én  

   een besloten generale repetitie met orkest. 

* na afloop van concerten gelegenheid om dirigent, solisten of  het  koor te ontmoeten. 

* u wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van Brabant Koor via een nieuwsbrief.

* u ontvangt tijdig een aankondiging van alle concerten van Brabant Koor. 

* Als welkomstgeschenk ontvangt u de jubileum-CD van Brabant Koor.  

 

Meld je aan om Vriend te worden van Brabant Koor !! 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabant Koor bestaat uit: 

Peter Bakers voorzitter  

secretaris (vacature)  

Marie-José Putmans penningmeester  

 

 

Informatie 
Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar vrienden@brabantkoor.nl  of contact opnemen met : 

- Peter Bakers, De Twijnder 20, 5506 AP Veldhoven (tel. 040-2534814) 

 

Tijdens concerten kunt u terecht bij de informatiestand van de Vrienden van Brabant Koor. 

 

          "…..Brabant Koor klinkt nog mooier met een zaal vol Vrienden…" 


