
Al meer dan 100 jaar muziek in ons dorp Wanroij

Graag speelt Muziekvereniging 
St. Jan voor u verder…



Muziekvereniging St. Jan is een van de oudste verenigingen van Wanroij. We 
maken met zo’n 100 leden muziek voor jong en oud. St. Jan bestaat uit een 
harmonie, slagwerkgroep en jeugdorkest. Ieder jaar organiseren wij diverse 
concerten en maken we muziek bij meerdere lokale evenementen.

Daarom blijven we jonge mensen opleiden en stimuleren om muziek te 
maken en lenen we hen een instrument om in het orkest te spelen. Daarnaast 
investeren we in muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen, van blokfluit naar 
een orkestinstrument. Samen met veel vrijwilligers willen we meer jongeren 
bereiken.

Dit alles kan simpelweg niet bestaan van de inkomsten die we ontvangen bij 
optredens, activiteiten, subsidie(s) en contributies van de leden. Wij zijn dan 
ook trots op het feit dat een groot deel van de bevolking van Wanroij onze 
vereniging een warm hart toedraagt.

Wil je ons verder helpen om muziek te blijven maken? Word dan:
• lid van de Club van 50, of
• donateur, of 
• doe een bijdrage in deze enveloppe.

Wij zijn ervan overtuigd dat met jouw bijdrage aan Muziekvereniging St. Jan je 
trots zult zijn en blijven op ons dorp Wanroij.



Bijdrage in deze enveloppe

Wil je ons op een andere manier helpen? Dat kan ook door een eenmalige 
bijdrage in deze enveloppe. We zijn ook hier erg blij mee.

Lid van de Club van 50 worden

Als particulier kun je aansluiten bij de Club van 50.
Je betaalt dan € 50,- per jaar, maar krijgt hier natuurlijk ook wat voor terug:
• Een persoonlijke uitnodiging voor alle concerten.
• Zonder entreegeld toegang tot het jaarlijkse themaconcert.
• Gratis toegang tot andere concerten of een korting op de toegangsprijs.
• Nieuwbrief 3-4x per jaar.
• Indien gewenst: je naam op het bord ‘Club van 50’, deze hangt in het 

repetitielokaal in ’t Wapen van Wanroij.

Donateur worden

Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door onze sponsors, maar niet 
minder belangrijk zijn de bijdragen van onze donateurs. Je bent al donateur 
vanaf € 10,- per jaar. Een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom. Je hebt 
dan voor twee personen:
• Eenmaal per jaar vrije toegang tot een van onze concerten.
• Nieuwsbrief 3-4x per jaar.



Graag verwelkomen we je als muziekliefhebber

Alleen invullen als je donateur of lid van de Club van 50 wilt worden.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

E-mailadres:

IBAN nummer: NL

Geef hier je keuze aan en onderteken de machtiging:

□ Ik wil lid van de Club van 50 worden
Ik machtig Muziekvereniging St. Jan tot wederopzegging jaarlijks € 50,- af 
te schrijven van bovenstaand IBAN nummer.

□ Ik wil donateur van Muziekvereniging St. Jan worden
Ik machtig Muziekvereniging St. Jan tot wederopzegging jaarlijks minimaal 
€ 10,- of ander bedrag € ______ af te schrijven van bovenstaand IBAN 
nummer.

Datum:

Handtekening:

Graag dit formulier in bijgaande enveloppe retourneren aan Muziekvereniging 
St. Jan. Voor meer informatie neem gerust contact op met:
• Bert Aasman, tel. 06-23099951, of
• Ad de Kort, tel. 06-83666034.
Bekijk ook eens onze website: www.stjan.wanroij.nu

Muziekvereniging St. Jan bedankt je voor je bijdrage!


