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JA, ik sluit Vriendschap met de AMT en ik word:

O Vriend. Ik machtig de AMT om tot wederopzegging € 50 van mijn bankrekening af te schrijven.

O Huisvriend. Ik machtig de AMT om tot wederopzegging een bedrag (minimaal € 100) van mijn bank- 
  rekening af te schrijven, namelijk € …….........

O Boezemvriend. Ik verzoek de AMT om contact met me op te nemen om een overeenkomst voor een  
  periodieke schenking op te maken (minimaal € 500 euro per jaar).

O Zakenvriend. Ik verzoek de AMT om contact met me op te nemen over de mogelijkheden om de AMT  
  met mijn bedrijf te ondersteunen (minimaal € 500 euro per jaar).

Persoonlijke gegevens

Voornaam: …………………………………………………  Achternaam: ……………………………………………………………...........

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………................

Postcode: ………………………… Plaats: ……………………………………………………………………………………………….............

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………….................

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Ik machtig Stichting AMT, Dorp 21 3466 NE Waarder, om het aangegeven bedrag tot wederopzegging af te 
schrijven van de rekening:

IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………...........

Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Ondertekening

Handtekening: ...........................................................................................................................................................................................

Plaats: ……………………………………………………………………………. Datum:…………………………………………………….......

U kunt het formulier opsturen naar Stichting AMT, Dorp 21, 3466 NE Waarder, of scannen en e-mailen 
naar info@academiemuzikaaltalent.nl.

Uw Vriendschap wordt elk jaar automatisch verlengd. U kunt tussentijds opzeggen via info@academiemuzikaaltalent.nl. Met dit 
formulier geeft u een doorlopende SEPA machtiging af. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboe-
ken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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VRIEND
Als Vriend ontvangt u voor € 50 per jaar een uitnodiging voor het jaarlijkse AMT Vriendencon-
cert. U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief met updates van onze activiteiten, nieuws over 
prijswinnaars en interessante muzikale evenementen. Bovendien krijgt u ons magazine met 
achtergrondverhalen over de ontwikkeling van onze leerlingen en ander muzikaal nieuws.
• Jaarlijks Vriendenconcert
• Regelmatig de nieuwsbrief
• AMT Magazine met achtergrondverhalen

HUISVRIEND
U bent Huisvriend van de AMT voor minimaal € 100 per jaar. Naast al het bovenstaande kunt u 
als extra één van de speciale masterclasses bijwonen voor en met de AMT-leerlingen.
• Extra: bijwonen masterclass

BOEZEMVRIEND
Als Boezemvriend doet u een periodieke schenking (minimaal € 500 per jaar) die u fiscale voor-
delen kan opleveren. Naast al het bovenstaande nodigen we u ook uit voor een jaarlijks kleinscha-
lig, exclusief concert voor Boezemvrienden en Zakenvrienden van de AMT. U kunt bij dat concert 
met de AMT-leerlingen in gesprek. Bij een grotere donatie (vanaf € 1.000 per jaar) bestaat de 
mogelijkheid om een privéconcert/huiskamerconcert te laten verzorgen. 
• Extra: jaarlijks kleinschalig, exclusief concert voor Zakenvrienden en Boezemvrienden op   
 aansprekende locatie, in gesprek met leerlingen van de AMT
• Extra: mogelijkheid huiskamerconcert (vanaf € 1.000 per jaar)
• Schenking voor 5 jaar vastleggen in een periodieke-schenkingsovereenkomst. Wij nemen   
 daarover graag contact met u op.

ZAKENVRIEND
Een Zakenvriend (minimaal € 500 per jaar) heeft een bedrijf van waaruit de AMT wordt onder-
steund. U heeft de voordelen van een Boezemvriend, en daarnaast bespreken we ook graag met u 
andere mogelijkheden, zoals een bedrijfsconcert. 
• U ondersteunt de AMT vanuit uw bedrijf
• Extra: jaarlijks kleinschalig, exclusief concert voor Zakenvrienden en Boezemvrienden op   
 aansprekende locatie, in gesprek met leerlingen van de AMT
• Extra: mogelijkheid huiskamerconcert of bedrijfsconcert (vanaf € 1.000 per jaar)
• We gaan graag met u in gesprek over andere vormen waarmee uw bedrijf de AMT kan onder-  
 steunen.

De Academie Muzikaal Talent heeft de ANBI-status. Dat betekent dat doneren u 
fiscale voordelen kan opleveren. Voor meer informatie over doneren kunt u zich 
richten tot Erika Waardenburg, directeur AMT.


