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Vrienden van Muziek Jong voor Oud

Als ‘vriend van’ laat u niet alleen zien 
dat u stichting Muziek Jong voor Oud 
een warm hart toedraagt, maar ook 
dat u zich, net als wij, wilt inzetten 
voor het welbevinden van ouderen 
in Limburg en het belangrijk vindt 
dat getalenteerde jonge musici 
een podium krijgen. We hebben 
verschillende opties en zijn blij 
met elke keuze die u maakt. Samen 
zorgen we dat we de toon voort 
kunnen zetten!

Een deuntje: E 25 per jaar 
• Bij aanmelding ontvangt u 
 ons 10-jarig jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail.
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten  
 bijwonen, zie hiervoor de agenda  
 op onze website.

Een wals: E 50 per jaar
• Bij aanmelding ontvangt u 
 ons 10-jarig jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail. 
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten  
 bijwonen, zie hiervoor de agenda  
 op onze website.
• U wordt uitgenodigd voor een   
 jaarlijks concert op een zorglocatie  
 met een vriendenontvangst   
 en meet & greet met onze musici.

Een symfonie: E 250 per jaar
• Bij aanmelding ontvangt u 
 ons 10-jarig jubileumboek.
• Eén keer per jaar een vriendenmail. 
• Eén keer per jaar het jaarverslag. 
• U mag vrijwel al onze concerten 
 bijwonen, zie hiervoor de agenda  
 op onze website.
• U wordt uitgenodigd voor een   
 jaarlijks concert op een zorglocatie  
 met een vriendenontvangst   
 en meet & greet met onze musici.
• U mag een concert schenken aan  
 een zorgcentrum naar keuze of een  
 concert bij u thuis of op kantoor.

Vul nevenstaand formulier in en stuur 
het op naar Muziek Jong voor Oud, 
Kerkstraat 7, 6367 JA te  Voerendaal, 
maak een foto van het ingevulde formulier 
en app die naar Fenna Ograjensek 
via +31 6 18 66 90 76, stuur een email 
naar info@muziekjongvooroud.nl 
of vul via onze website het formulier 
in www.muziekjongvooroud.nl/
steun-ons/vrienden 

Het vrienden pakket van uw keuze is 
voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd 
(u krijgt vooraf een email). U kunt 
de steun uiteraard stopzetten wanneer 
u dat wenst.

Overige giften, donaties of periodieke 
schenkingen zijn uiteraard ook mogelijk 
en welkom. We gaan er graag met u 
over in gesprek.
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