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MUZIEKMARATHON 2012 
MUZIEKVERENIGING ST. CAECILIA HEEMSKERK

Op 21 juni 2012 bestaat Muziekvereniging St.  Caecilia Heemskerk 90 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan organiseert zij voor de tweede maal een MUZIEKMARATHON. De muziekmarathon wordt 
gehouden op 23 en 24 maart. Vierentwintig uur lang (dag en nacht) wordt er non-stop, onder 
toezicht van een vakkundige jury, in kleine en grote ensembles muziek gemaakt. De marathon 
wordt georganiseerd om een geldbedrag van €  27.000 in te zamelen, bestemd voor nieuw 
instrumentarium, de ontwikkeling van ons nieuwe ensemble en onze beoogde deelname aan het 
Wereld Muziek Concours in 2013. 

Ook u kunt deze unieke actie sponsoren. Hoe?

Vul onderstaande strook in en stuur deze op naar het genoemde adres of geef deze af aan één 
van onze leden. Elk bedrag is welkom! Maakt u ons 90e verjaardag tot een groot feest?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bestuur en leden van muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk.

…………………………………………………………………………………………………….........................

Ondergetekende,
Naam: …………………………………………………………………………..

Bedrijf:………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………….

Postcode / woonplaats: ……………………………………………………..

meldt zich hierbij aan als sponsor van de 24-uurs muziekmarathon 2012 van muziekvereniging St. 

Caecilia Heemskerk voor een bedrag van € ……………(zegge ………………………………………...) en 

 machtigt muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk om dit bedrag per 25 maart 2012 EENMALIG 

af te schrijven van zijn bank- of girorekening: …………………………………………………………..

 betaalt dit bedrag per direct contant.

 betaalt dit bedrag contant d.d. …………….. (na 24 maart 2012)

Datum: ………………………………………….Handtekening: …………………………………..

Graag dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen aan:
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk t.a.v. Commissie Muziekmarathon 2012, Krayenhofflaan 1, 1965 AD 
Heemskerk, of afgeven aan een van onze leden.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Ron Kuyper, telefoon: 0251-252773 
of kijk op onze website www.stcaeciliaheemskerk.nl

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend. Intrekking van 
de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan de penningmeester van Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk.

http://www.stcaeciliaheemskerk.nl/

