Niemand kan zonder vrienden
en…
de amsterdamse jeugdteJAterschool al helemaal niet!!!!
Er breken financieel lastiger tijden aan voor de sector Kunst & Cultuursector. Maar niet alleen voor onze
sector. We gaan het allemaal voelen in de portemonnee. Daarom hebben wij keihard veel nieuwe
Vrienden nodig!
Niet iedereen is in staat het volledige lesgeld voor deelname aan de AJTS te betalen.
De Stichting Vrienden biedt hulp
De stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden is een stichting die bijdraagt aan het :
BEURZENFONDS
Ook artistieke en educatieve projecten van de AJTS worden door de Vrienden financieel ondersteund.
DOOR JAARLIJKS MINIMAAL € 25,- OVER TE MAKEN WORDT U VRIEND VAN

de amsterdamse jeugdteJAterschool!

WORD VRIEND EN MAAK VANDAAG NOG € 25,- OVER OP

Stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden IBAN bankrekening NL27INGB0000 259397
Voor meer info zie www.ajts.nl

Stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden draagt bij aan:
 BEURZENFONDS; ouders/verzorgers die niet in staat zijn het volledige lesgeld op te brengen,
kunnen een financiële bijdrage uit het Beurzenfonds aanvragen via de school,
 voorstellingskosten van de verschillende producties en presentaties,
 nieuw te ontwikkelen aanbod van de school
 bijzonder aanbod of workshops
 productiekosten voorstellingen die zelfstandig door de leerlingen geïnitieerd worden
Wat krijgt u als Vriend van de Stichting?
Als Vriend ontvangt u:
twee keer per jaar onze nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van alle activiteiten en
ontwikkelingen in en om de amsterdamse jeugdteJAterschool
Reductie op het toegangsbewijs van de productie van de amsterdamse jeugdteJAterschool ,
Reductie op de presentaties en een uitnodiging voor openbare lessen
WORD VRIEND!
MAAK MINIMAAL € 25,- OVER OP
IBAN banknummer NL27INGB0000 259397 T.N.V. STICHTING AMSTERDAMSE
JEUGDTEJATERSCHOOLVRIENDEN.
en stuur het bijgaande machtigingsformulier ingevuld naar Stichting amsterdamse
jeugdteJAterschoolvrienden,
Wg-Plein 171, 1054 SC Amsterdam of mail uw gegevens naar vrienden@ajts.nl
of
word ons VRIENDJE voor een *TIENTJE

(*tientjesleden krijgen alleen op aanvraag de nieuwsbrief, maar profiteren niet van de reducties en uitnodigingen van de € 25,- Vrienden)

Mede namens onze leerlingen zijn wij u zeer dankbaar!!!!

stichting amsterdamse jeugdteJAterschoolvrienden • wg-plein 171 • 1054 sc amsterdam
www.ajts.nl in menu vrienden • t 020-489 62 90 • f 020-489 62 91
ING bankrekening 6259397 kvk 41210221

Ja, ik wil vriend worden van de amsterdamse jeugdteJAterschool!
__________________________________________________________________________________
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats…………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………Tel:…………………………………….

O

Ik machtig de AJTS jaarlijks een bedrag af te schrijven van
(minimaal € 25,-) €...............

O

Ik machtig de AJTS eenmalig een bedrag van €...............

van mijn bank- / girorekening nummer……………………………..
op naam van ………………………………………………. af te schrijven

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

Ondergetekende heeft recht om bij niet akkoord bevinding van de afschrijving binnen
30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug
te boeken.
Ik stel prijs op
*de nieuwsbrief,
*de uitnodiging voor de eindpresentaties en openbare lessen
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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