
Muziekvereniging Excelsior bestaat 125 Jaar  
 
 
 
Op 13 mei 2018 bestond muziekvereniging “Excelsior” uit 
Ellecom en De Steeg 125 jaar. Dit hebben we samen met 
de inwoners van de beide dorpen gevierd met een 
jubileumconcert op 31 mei en een receptie op 3 juni. 
 
 
 
Draagt u onze vereniging een warm hart toe, dan kunt u ons financieel ondersteunen 
door donateur te worden. U kunt al donateur worden voor een financiële bijdrage van 
slechts € 5,00 per jaar. 
 
 
 
Met uw bijdrage helpt u o.a. de volgende zaken te bekostigen: 

 Aanschaf en onderhoud van de instrumenten 
 Aanschaf en onderhoud van uniformen 
 Aanschaf nieuwe muziekstukken 
 Opleiden van leerlingen 

 
 
Als donateur zien wij u graag op een van onze concerten en/of buiten activiteiten (o.a. 
Jubileum Concert - Voorjaarsconcert – Kerstconcert - Palmpasen optocht – Sinterklaas 
optocht – Zomerfeest Ellecom – Serenades – onze jaarlijkse Kofferbakverkoop enz.enz.) 
 
Als u donateur wilt worden of uw bijdrage wilt wijzigen, wilt u dan de gevraagde 
gegevens op de achterkant van dit formulier invullen en het ingevulde en ondertekende 
formulier inleveren bij Bakkerij Samberg aan de Friedhof 1 in Ellecom of afgeven aan 
een van de (bestuurs)leden.  
Mailen mag ook naar: penningmeester.excelsioreds@gmail.com 
 
Namens leden en bestuur bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
 
Liever een eenmalige bijdrage; maak uw gift over op rekening 
NL38RABO0313620547 tnv Muziekvereniging Excelsior. 
Dit gaarne onder vermelding van “Eenmalige bijdrage”. 
 

 



DONATEUR INSCHRIJF-WIJZIGINGS     
FORMULIER 

 

□  Ik ben al donateur en wil mijn bijdrage aanpassen. 

           (Gaarne alle gevraagde gegevens hieronder invullen) 

□Hierbij meld ik mij aan als donateur van Muziekvereniging “Excelsior”       

* = verplicht invullen      
Naam:*        ……………………………………………………………………. 
Adres: *       ……………………………………………………………………. 
Postcode:*  …………………………………         
Plaats:*        …………………………………………………………………… 
Jaarlijkse bijdrage* €    …………………………………………….    (minimaal € 5,00) 
 
 
Ik machtig Muziekvereniging “Excelsior” Ellecom/De Steeg om tot wederopzegging 
bovengenoemd bedrag 1 x per jaar (medio oktober) af te schrijven van rekening: 
 
*NL…………………………………………………………………………….      (IBAN nummer vermelden s.v.p.) 
 
Ten name van:*  ……………………………………………………….. 
 
Datum:*  ……………………….   Plaats:*  …………………………………………… 
 
Handtekening:*  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Wij verzoeken u vriendelijk het formulier volledig ingevuld en ondertekend af te geven 
aan een van de (bestuurs)leden van de Muziekvereniging of in te leveren bij Bakkerij 
Samberg in Ellecom. Mailen mag ook naar: penningmeester.excelsioreds@gmail.com  
 
Opzeggen kunt u door een mail te sturen naar: 
penningmeester.excelsioreds@gmail.com                                               
 
of schriftelijk naar: 
Penningmeester Excelsior Ellecom/De Steeg                                                                                                               
Buitensingel 8                                                                                                                                                                                  
6955 BM Ellecom 
 
* Deze gegevens hebben wij minimaal van u nodig. Lees op onze website hoe we met uw 
    privacy gegevens omgaan. 


