Vriend
worden van de
Rijswijkse
Schouwburg

Word ook Vriend en maak het
verschil
De Vrienden van de Rijswijkse
Schouwburg zijn de ambassadeurs/
donateurs van ons theater. Zij dragen
cultuur - en ons theater in het bijzonder
- een warm hart toe. Met hun financiële
steun zijn we in staat om extra projecDe Rijswijkse Schouwburg is erg ten en ambities waar te maken, zoals
aanpassingen en verbeteringen voor
blij met u als
en achter de schermen. Voor een finanbezoeker. Belangrijk, want
ciële bijdrage vanaf € 50,- per jaar per
zonder u hebben we geen
adres geven we Vrienden graag een
bestaansrecht. We maken u
aantal voordelen en aanbiedingen
(zie onderstaand overzicht).
graag nog belangrijker door u
Vriend bent u van augustus tot en met
voortaan als 'Vriend van de
juli.
Rijswijkse Schouwburg' te

ontvangen.

WAT BIEDEN WIJ ONZE VRIENDEN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid als eerste te reserveren voor het nieuwe seizoen
Voor 2 personen het hele seizoen € 1,50 korting op bijna alle voorstellingen
Exclusieve aanbiedingen
Gratis toegang tot inleidingen of nabesprekingen
Uitnodiging voor presentatie seizoenbrochure
Uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie
Deelname aan exclusieve Vrienden excursies
Bijzondere kijkjes achter de schermen
Informatie via speciale nieuwsbrief
Een keer per jaar een gratis bezoek aan de schouwburg (2 pers.)’
De mogelijkheid eenmalig een gratis introducée mee te nemen·
Geen afhandelingskosten bij ruilen of annulering van kaarten
(tot 3 dagen voor de voorstelling)

*(bij geselecteerde voorstellingen)

Ja, ik word ook Vriend
Voorletter(s) en naam:
Geboortedatum:
/
Adres: 			
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

M/V

Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg
(rekeninghouder van IBAN NL33 RABO 0136 2384 83 met incassant ID
NL56ZZZ523040780000) jaarlijks de Vriendenbijdrage af te schrijven
van
IBAN-nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ten name van:
Datum:

Handtekening:

Lever dit formulier in bij de schouwburg
of stuur het in een envelop naar:
De Rijswijkse Schouwburg
Antwoordnummer 10162
2280 VB Rijswijk
(postzegel niet nodig)

Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, dan kunt u
binnen 56 dagen het bedrag door uw bank laten terugboeken.
www.rijswijkseschouwburg.nl/steun/Steun_ons/Vrienden
Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg
Generaal Spoorlaan 10 | 2283 GM Rijswijk
T 070-3360077 | E vrienden@rijswijkseschouwburg.nl | KvK 52304078
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