
 
 

      

Wordt u ook Vriend van Stichting Kunstmaand Ameland? 
 

Wilt u dit jaarlijks in november terugkerend evenement ondersteunen?  
Word dan lid van Vrienden van de Kunstmaand 

Als Vriend van de Kunstmaand krijgt u voordelen tijdens de Kunstmaand. 
En u levert een financiële bijdrage aan de Kunstmaand, u kunt hiervoor kiezen uit twee 

pakketten. 
 

Pakket A – Uw bijdrage is € 80,-  Pakket B – Uw bijdrage is € 30,-  
 
Het volgende wordt u aangeboden tijdens de 
Kunstmaand: 
 □ Uitnodiging voor de officiële  
                       opening 

□ De rijk geïllustreerde kunstagenda 
□ Nieuwsbrief 
□ 5% korting bij aankoop van een 

kunstwerk exclusief btw tijdens de 
Kunstmaand (bij aankoop dient u 
zich te legitimeren) 

 
Het volgende wordt u aangeboden tijdens de 
Kunstmaand: 
 □ Uitnodiging voor de officiële  
                       opening 

□ De rijk geïllustreerde kunstagenda 
□ Nieuwsbrief 

 
Wel geldt de verplichting (voor pakket A)  om tenminste drie jaar ‘Vriend van de Kunstmaand’ te 
blijven.  Als u zich voor 1 oktober aanmeldt bent u per direct Vriend van de Kunstmaand. U kunt zich 
tijdens de Kunstmaand niet aanmelden als Vriend voor die editie. Meld u zich tijdens de Kunstmaand 
aan als Vriend dan geldt deze aanmelding vanaf december daaropvolgend.  
Mede door uw bijdrage zal het mogelijk blijven om de Kunstmaand te organiseren en de kwaliteit te 
waarborgen. Waarvoor hartelijk dank. 
 

Mede door uw bijdrage zal het mogelijk blijven om de Kunstmaand te organiseren en de 
kwaliteit te waarborgen. Waarvoor hartelijk dank!  
 
Ondergetekende geeft zich hierbij op als Vriend van de Kunstmaand vanaf 2021 
Graag in blokletters invullen   
  
Dhr./Mw. :  …………………………………………………………………………………………………………………..…….  

Adres  : …………………………………………………………………………………………………………………….…..   

Postcode : …………………………………………… Woonplaats:……………………………..……………..       

Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………..   

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

 

Stichting Kunstmaand Ameland 
Bureweg 2 
9163 KE Nes 
Tel. 0519-546561 
IBANnr: NL93RABO 0181620308 
Website: www.kunstmaandameland.com 
E-mail: november@kunstmaandameland.com 

http://www.kunstmaandameland.com/


 

Vriendenpakket:    A       /     B        (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Datum:…………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………………  
 
 
U kunt dit formulier afgeven bij het kantoor van de St. Kunstmaand Ameland, Bureweg 2, 
Nes of sturen naar St. Kunstmaand Ameland, Bureweg 2, 9163 KE Nes-Ameland.  
U kunt uw keuze ook mailen naar november@kunstmaandameland.com 

mailto:november@kunstmaandameland.com

