internationaal
zeist

AANMELDINGS- / MACHTIGINGSFORMULIER
VRIENDEN VAN HET INTERNATIONAAL LIED FESTIVAL
m Ik meld mij aan als nieuwe vriend van de vriendenstichting
m Ik ben al vriend en machtig de vriendenstichting om mijn bijdragen te incasseren
voornaam
achternaam
telefoon
adres
postcode

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

m/v

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

e-mail__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

woonplaats____________________________________________________________________________________________

Wilt u informatie over het festival via uw e-mailadres ontvangen?

m ja

m nee

		
Jaarlijkse bijdrage
m vriend
€ 35,00
			
m vriend met partner € 60,00
			
m ander bedrag, nl.

MACHTIGING

Ik geef hierbij toestemming aan Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival om jaarlijks mijn
toegezegde vriendenbijdrage van mijn bankrekening af te schrijven.
rekeningnummer (IBAN)
datum

N L

________________________________

handtekening______________________________________

Uw vriendschap is voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks vóór 31 december worden opgezegd.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om uw jaarlijkse vriendenbijdrage af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U kunt deze machtiging intrekken door dat aan incassant (zie hieronder) schriftelijk of via e-mail te laten weten.
De Stichting zal jaarlijks in februari uw vriendenbijdrage incasseren en u daarvan medio januari schriftelijk of via
e-mail op de hoogte stellen. De eerste incasso zal plaatsvinden na ondertekening van dit formulier.
De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival gaat zorgvuldig met uw gegevens om, hoe wij dat doen
leest u in onze privacyverklaring. U vindt deze op onze website www.ilfz.nl.
GEGEVENS INCASSANT
Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival
Van Lijndenlaan 14, 1412 EK Naarden | Incassant ID NL64ZZZ652958540000
Kenmerk machtiging: vriend nummer (wordt toegezonden bij bevestiging per e-mail van deze machtiging)
Reden: betaling: vriendenbijdrage
vrienden@ilfz.nl | www.ilfz.nl | IBAN: NL59 RABO 0309 8151 50
VILFZ vriend nr.
(voor intern gebruik, niet invullen)

Het lied raakt onze ziel en diepste emoties, zowel in
het luisteren als zingen. Zo draagt het op een bescheiden,
maar waardevolle wijze bij aan een betere wereld.

Vrienden worden?
Bent u een liefhebber van het klassieke lied?
Vindt u het belangrijk de liedkunst levend te houden en door te geven aan volgende
generaties? Wilt u het participatie- en educatieprogramma van het festival steunen om
jongeren te bereiken en te raken? Wilt u nu en in de toekomst genieten van het
Internationaal Lied Festival Zeist met vermaarde zangers en begeleiders?

Word dan Vriend van het Internationaal Lied Festival Zeist!
Kosten Vriendenbijdrage: u bent al vriend voor € 35,- per persoon per
jaar en € 60,- voor twee personen op één adres per jaar.
Wilt u meer doen? Word Supervriend! U kunt Supervriend worden,
als u voor vijf jaar de verplichting aangaat om jaarlijks € 250,-, € 500,of € 1000,- te schenken aan de stichting. Periodieke giften zijn
onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt ook
Supervriend worden voor een jaar.
Vrienden hebben bij ons een streepje voor: zo krijgt u 10% korting
op recitals en passe-partouts; vriendenontmoeting in de pauzes van
de avondconcerten; een Meet-and-greet met artiesten en als Supervriend ontvangt u bovendien twee vrijkaarten voor het openingsrecital.
Meer informatie vindt u op: www.ilfz.nl onder VRIENDEN. U kunt ook
mailen naar vrienden@ilfz.nl. De vriendenstichting neemt dan contact
met u op.
Culturele ANBI: de Stichting Vrienden van Internationaal Lied
Festival heeft de status van een culturele ANBI. Dat maakt
schenken voor u extra gunstig, want een ANBI betaalt geen erfof schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen.
Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven).
Voor giften aan een culturele ANBI geldt
ook in 2018 een extra giftenaftrek, deze
bedraagt 25% voor particulieren en
50% voor bedrijven.

