
Beste donateurs en niet-donateurs van Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst, 

Muziek maken is een fantastische hobby. Muziek maken is echter ook een hobby waar veel tijd en 

energie in moet worden gestoken. Op jonge leeftijd wordt aangevangen met muziekles en worden 

ook de eerste stapjes gezet in het samen muziek maken. De muziekvereniging draagt hiermee bij 

aan de muzikale en sociale ontwikkeling van een grote groep kinderen.  

Met het groeien van de muzikale kennis komt ook het moment dat jeugdleden kunnen doorstromen 

naar het harmonieorkest. In het harmonieorkest spelen muzikanten uit alle generaties met elkaar, 

wat voor een grote samenhang en verbinding zorgt. Al onze leden gezamenlijk vervullen dan ook een 

belangrijke rol in de Emster gemeenschap en daarbuiten. We begeleiden optochten rond 

Koningsdag, Sinterklaas en het Emsterfeest, organiseren we bingo’s en een fietsvierdaagse en gaan 

met enige regelmaat langs verzorgingstehuizen om de ouderen een leuke middag te bezorgen. En 

behalve deze zichtbare taken van onze leden zijn er ook de minder zichtbare taken: bestuursposities, 

commissies en verkoopacties. 

Ondanks al deze activiteiten is het voor een muziekvereniging soms lastig de eindjes aan elkaar te 

knopen. Onze kosten zijn immers flink, denk aan zaalhuur, dirigentkosten, leskosten, onderhoud aan 

het instrumentarium, etc. Door donateur te zijn of te worden van onze muziekvereniging steunt u 

ons in het muzikaal kunnen opleiden van kinderen en het vervullen van onze maatschappelijke taak. 

Dus bent u of kent u niet-donateurs die onze vereniging wil steunen, laat wat van u horen! Donateur 

kunt u worden door een e-mail met adresgegevens te sturen naar 

penningmeester@prinsbernhardemst.nl of door de onderstaande incassomachtiging in te vullen en 

te versturen naar hetzelfde e-mailadres . Namens het bestuur, commissies en (jeugdige) muzikanten 

zullen we u zeer erkentelijk zijn!  

Incassomachtiging:  

Naam incassant: Harmonie Muziek Vereniging Prins Bernhard  
Adresgegevens incassant: Hafkamperenkweg 17, 8171 NK, Vaassen  
Incassant ID: NL44ZZZ401019870000  
Kenmerk machtiging………………………………………………………………………………….(*)  
(*) Wordt ingevuld door Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ 

Emst om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een door u gekozen bedrag 

van uw rekening af te schrijven wegens inning donateursgeld. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Naam:………………………………………………………………………  

Adres:………………………………………………………………………  

Postcode………………………. …………Woonplaats…………………………  

Rekeningnummer (IBAN)………………………………………………..  

Plaats en datum…………………………..Handtekening……………………………………..  

Donateursbedrag…………………………éénmaal per jaar 

mailto:penningmeester@prinsbernhardemst.nl

