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Muziek, onmisbaar en verbindend element voor onze samenleving  
Stel je eens voor:
Hoe zou het zijn als kinderen geen liedjes meer zingen en een
instrument spelenderwijs verkennen? Wat zou er gebeuren als
feestelijkheden en festiviteiten zich voortaan in alle stilte
voltrekken? Hoe zou het zijn als er geen plek meer is om je met
samenspel en professioneel onderwijs in muziek te ontwikkelen?
Wat zou het met de mensen doen als er in de gemeenten geen
vereniging meer te vinden is?
Dat wil toch niemand?
Gelukkig zijn er prachtige, eigentijdse en betaalbare manieren om
als Maat van Het Geklank het mede mogelijk te maken dat wij
blijven werken aan het creëren van de meest inspirerende en
verbindende plek voor muziek in Zwijndrecht en omgeving.
Dat wil toch iedereen! 
In een muziekstuk zijn alle noten even belangrijk, hoe lang of kort
ze ook duren. Zo zijn ook alle bijdragen welkom, hoe groot of klein
dan ook. Heeft u zelf altijd al willen meespelen, maar kwam het er
niet van? Als Maat van het Geklank steunt u de vereniging en kunt
u zelf de lengte van uw noot bepalen!

Ja, ik steun Het Geklank!
Vul onderstaand formulier in en lever deze in bij de
penningmeester, één van onze leden of ga naar www.hgdk.nl

O Achtste noot       
O Kwart noot
O Halve noot*
O Hele noot**
O Fermate                 

* U krijgt per jaar 2 kaarten voor een concert naar keuze van Het Geklank op vertoon van uw
geldige passie.
** U krijgt per jaar 2 kaarten voor alle concerten van Het Geklank op vertoon van uw geldige
passie

O Ik ga akkoord met automatische incasso
Naam:
Adres:
Postcode:                                Woonplaats:
E-mailadres: 
IBAN-nummer:  
Handtekening:

Ik word Maat met een:

€   12,50
€   25
€   50
€ 100
€ ........

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar


