
PROEFKAMERMUZIEK 
seizoen 2017-2018 | Grote Kerk | Muiden | bestelformulier donateurs 
 
Abonnement(en) voor donateurs zijn voor de zes optredens in de serie in Muiden. De 
plaatsbewijzen zijn voor de beste plaatsen op stoelen in het middenschip, op de eerste rijen 
voor het podium.  
 
Donateurs bieden wij in de jaren dat zij schenken abonnementen met extra korting. Nadat wij uw 
bestelformulier ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging met daarop aangegeven op welke 
wijze u het bedrag van het abonnement(en) en het bedrag van de donatie kunt voldoen. De 
betalingen dienen namelijk gescheiden te worden gedaan. Indien u meerjarig schenkt dan ontvangt 
u tevens de schenkingsakte. Als donateur bespaart u ruim 15% (indien IB tarief 52%) in 
vergelijking met de kosten van een regulier abonnement! 
 
Achternaam  ………………………..……………….…  Voorletters ……….…………………………. 
 
O  De heer  O  Mevrouw                  (aankruisen wat van toepassing is)  
 
Adres  …………………………………………...  E-mail ……………...………………………… 
 
Postcode ……………………………. Woonplaats ……….……………...……………….…. 
 
Telefoon ………………………….  Geboortedatum .………………...……....………. 
 
 
Ik wil graag donateur-abonnement(en) a € 79,40 bestellen (totaal 6 optredens): 
 
…… (aantal abonnementen)  x  € 79,40    = € ……….…………. 
 
en doneer tevens:  
 
O  5 jaar (meerjarige schenking met akte vanaf 2017, volledig fiscaal aftrekbaar) 
 
O  1 jaar ( fiscaal aftrekbaar, drempel 1% drempel verzamelinkomen van toepassing)  
 
een bedrag van € 125  x  …... (aantal abonnementen)  = € ……….…………. 
 
 
 
Handtekening:   ……………………………………………….. Datum: …………………... 
 

Datum Programma seizoen 2017-2018 – aanvang 20.00 uur (zondag 17 dec 15.00 uur) 

Za 30 september 
Za 18 november 
Zo 17 december  
Za 13 januari 
Do 1 maart 
Wo 18 april 
Johannette Z 

Johannette Zomeren, solisten, koor en Tulipa Consort - Dido & Aeneas 
Ragazze Quartet, Nora Fischer - Secret Diary of Nora Plain 
Kerstconcert – Weihnachtsoratorium en Christmas Carols 
Hexagon Ensemble – Sneeuwstorm met acteurs en dansers 
Rosanne Philippens and friends - Dedication 
Nederlands Blazers Ensemble - Gestreken en geblazen 
 
 

 
Normale prijzen: losse kaart op stoel: € 29,50 | prijs voor donateurs € 12,90 | Toegangsprijzen zijn inclusief 
een glas wijn € 3,50 / fris/thee/koffie € 1,50 en handlingkosten per optreden € 3,50. 
 
Het ingevulde formulier voor 15 september sturen naar: PROEFKAMERMUZIEK, Nooit Gedacht 118, 1398 
EG Muiden of mail een scan naar: reserveren@proefkamermuziek.nl.  
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een bevestiging en wordt u geïnformeerd over de betaling.  
 
Uw adresgegevens worden door Proefkamermuziek en optredende gezelschappen gebruikt om u te informeren over de programma’s, 
wijzigingen, acties en activiteiten van de instellingen. Proefkamermuziek is een activiteit van Stichting Art connects People (ANBI). 


