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Donateurskaart 

Chr. Harmonieorkest Excelsior Ermelo is een 

gezellige en ambitieuze muziekvereniging die sinds 

de oprichting in 1893 muzikaal aan de weg timmert. 

Dit heeft ertoe geleid dat Excelsior met zijn drie 

orkesten in de regio bekend staat om zijn 

gevarieerde, moderne en publieksvriendelijke 

muziek.  

Met de oprichting van ons leerlingenorkest in 2009 

zijn we weer een stapje dichter bij ons doel om zo 

veel mogelijk mensen, van jong tot oud, het plezier 

van het spelen in een orkest te laten beleven. De 

vele aanmeldingen voor dit orkest blijven echter wel 

vragen om grote investeringen in de vorm van 

aanschaf van nieuwe instrumenten en kleding.  

Daarnaast kent onze vereniging vele onkosten om 

goede concerten te geven en zich te presenteren op 

diverse dorpsactiviteiten in Ermelo. Denkt u daarbij 

aan het onderhoud van onze uniformen en het 

investeren in een nieuw muziekrepertoire. Excelsior 

Ermelo zou dan ook niet bestaan zonder diverse 

begunstigers binnen en buiten ons dorp.  

Draagt u onze Ermelose muziekvereniging ook een 

warm hart toe? Dan kunt u ons financieel 

ondersteunen door donateur te worden. U kunt al 

‘Vriend van de harmonie’ worden voor een 

financiële minimale bijdrage van slechts € 12,50 per 

jaar. 

Sinds kort kennen wij ook de ‘Club van 50’. Ieder lid 

van deze club doneert jaarlijks een bijdrage van € 

50.  

Het zijn van ‘Vriend van de harmonie’ levert voor u 
de volgende voordelen op:  
- U wordt op de hoogte gebracht van alle door 

Excelsior georganiseerde concerten. 
- U ontvangt 2 kortingskaarten voor het jaarlijkse 

Najaarsconcert.  

 

Speciaal voor de leden van de ‘Club van 50’ geldt:  

- U wordt op de hoogte gebracht van alle door 

Excelsior georganiseerde concerten.  

- U ontvangt twee vrijkaarten voor het jaarlijkse 

Najaarsconcert.  

 

Onze donateurs beschouwen wij als onze trouwe 

achterban en zij zijn onmisbaar om harmonieorkest 

Excelsior financieel gezond te houden. We 

begroeten u daarom van harte als u zich aanmeldt 

als donateur. Uw bijdrage wordt zeer op prijs 

gesteld en goed besteed.  

U kunt donateur worden door onderstaande 

antwoordstrook in te vullen en in te leveren bij de 

uitgang óf op te sturen naar het onderstaande 

adres. Alvast hartelijk dank!  

 

☐   Ik word “Vriend van de harmonie” en doneer jaarlijks een bepaald bedrag ( vanaf € 12,50 ) 

☐   Ik word lid van de “Club van 50” en ondersteun Excelsior met € 50,-- per jaar ( + 2 vrijkaarten) 

☐   Ik doneer eenmalig een bedrag van  €                                                               

Voorletter(s) en Achternaam:   

Straatnaam en nummer:   

Postcode en Woonplaats:   

Mail:  Telefoon:  

Rekeningnummer:  

 
Handtekening:                                                                                                                                                             

http://www.excelsiorermelo.nl/
mailto:info@excelsiorermelo.nl

