
Vrienden van Toonkunst 

De Stichting Vrienden van Toonkunst Wageningen is ruim 70 jaar geleden opgericht met als 
doel het Toonkunstkoor Wageningen financieel te steunen. Deze ondersteuning richt zich op 
het verbeteren van de zangkwaliteit van de koorleden en in relatie daarmee op een hoog 
kwaliteitsniveau van de jaarlijkse concerten. Deze steun is in de huidige tijd hard nodig omdat 
subsidies steeds meer wegvallen. Dankzij de Vrienden heeft Toonkunstkoor Wageningen 
jarenlang grote koorwerken kunnen uitvoeren met begeleiding van professionele orkesten en 
solisten. En deze kwaliteit wil het Toonkunstkoor uiteraard voortzetten. 

Draagt u het Toonkunstkoor een warm hart toe en wilt u blijven genieten van prachtige 
uitvoeringen, dan is Vriend worden wellicht iets voor u. U kunt al Vriend worden en het 
Toonkunstkoor steunen vanaf € 25 per jaar. Indien u meer dan € 100 per jaar betaalt, heeft u 
tevens recht op één of meer vrijkaarten voor onze concerten. 

Er zijn drie donatiemogelijkheden: 

Vanaf € 25,00 per jaar 
Vanaf € 100,00 per jaar 
U ontvangt per jaar 1 gratis entreekaart 

Vanaf € 150,00 per jaar 
U ontvangt per jaar 2 gratis entreekaarten 

Vanaf € 200,00 per jaar 
U ontvangt per jaar 3 gratis entreekaarten 

Vanaf 250,00 per jaar 
U ontvangt per jaar 4 gratis entreekaarten  

Daarnaast krijgt u tijdige informatie over de uit te voeren koorwerken. 
Vanaf € 100,00 kunt u desgewenst vragen om naamsvermelding in het programmaboekje. 

Voor overleg over de mogelijkheden of over de gang van zaken, neem a.u.b. contact op met 
de secretaris 

Jettie Buma: 
telefoon: 0317-414884 
e-mail: j.b.buma@logopediebuma.nl 

Elke vorm van sponsorschap wordt enorm op prijs gesteld.  
Daarom: hartelijk dank voor uw belangstelling en bijdrage! 

  

http://0317-414884/
mailto:j.b.buma@logopediebuma.nl


Bevestig hier uw donatie  

Datum: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uw volledige naam: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja, ik steun inspirerende muziek! Ik draag jaarlijks het volgende bedrag bij: 

◻ € 25, ik hoef geen entreekaart te ontvangen 

◻ € 100, ik ontvang 1 gratis entreekaart per jaar 

◻ € 150, ik ontvang 2 gratis entreekaarten per jaar 

◻ € 200, ik ontvang 3 gratis entreekaarten per jaar 

◻ € 250, ik ontvang 4 gratis entreekaarten per jaar 

Vanaf een bijdrage van € 100 kunt u uw naam laten vermelden in het programmaboekje. U 
geeft hiervoor toestemming door onderstaande optie aan te vinken: 

◻ Ik wil graag mijn naam vermeld als donateur in het programmaboekje 

Ik maak het toegezegde bedrag over naar NL62 SNSB 0920576184 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Toonkunst Wageningen Onder vermelding van "donatie 2022" 

◻ Ik ga akkoord met de Privacyverklaring 

Eventueel bericht: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lever dit formulier in bij de secretaris  van de Vrienden van Toonkunst per post of per email: 
j.b.buma@logopediebuma.nl 

Jettie Buma   
Veerweg 99  
6703 CN Wageningen  
0317-414884  


