
 

  Ja! 
 Ik word vriend van de Bossche Beiaard Stichting 

Ik machtig de Bossche Beiaard Stichting om de    

jaarlijkse bijdrage van 25 euro van mijn rekening af  

te schrijven: 

 Banknummer:   

 Datum:    

 Handtekening:  

 

Indien u niet wilt laten incasseren, kunt u binnen 14   

dagen het bedrag overmaken op de rekening van  

de Bossche Beiaard Stichting:  

NL17 RABO 0194376982  

 

ANBI  

Algemeen Nut  

Beogende Instelling  

 

     

Wat krijg je als Vriend 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bossche Beiaard Stichting is in 1992 opgericht 

door onder anderen Joost van Balkom de huidige 

stadsbeiaardier van Den Bosch. Onze stad prijst 

zich gelukkig met twee bijzondere beiaards, in 

het Stadhuis en de Sint-Jan. Mede door onze 

inspanningen zijn deze beide beiaards in 2003 en 

2004 grondig gerestaureerd.  

 

 

 

Word ook Vriend 

van de   

 

 

Bossche 

Beiaard Stichting  

 

  

 

 

 

Het boek Van Balkom 

Beiaardiers, drie generaties 

Bossche klokkenspelers 1915-

2015 als welkomstgeschenk 

Jaarlijks een Vriendenmiddag 

met lezing en concert van 

stadsbeiaardier Joost van 

Balkom 

Korting bij de concerten tijdens 

de Bossche Beiaard Week 

Paar keer per jaar onze digitale 

nieuwsbrief 

 



 
Met uw steun kan de Beiaard Stichting zich nog  

 meer inzetten om de kennis en liefde voor  

 de twee prachtige beiaards die onze stad rijk  

 is, uit te dragen. Dat doen we onder meer  

door middel van ons lespakket Hemelse Tonen, 

onze webcams in de Sint-Jan, bespelingen in de 

Sint-Janstoren bijvoorbeeld rondom Kerstmis en 

natuurlijk onze jaarlijkse Bossche Beiaard Week.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
* Stadsbeiaardier Joost van Balkom bespeelt de                       

beiaard van de Sint-Jan. 

Bezoek onze website 

Meer informatie vindt u op onze website: 

www.beiaardonline.nl 

 

Periodiek schenken 

De Bossche Beiaard Stichting is een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen zijn daarom 

onder voorwaarden als gewone gift aftrekbaar van 

de inkomstenbelasting. Uw giften zijn altijd volledig 

aftrekbaar indien u een verplichting aangaat om 

gedurende vijf jaar een vast bedrag per jaar te geven 

aan de Bossche Beiaard Stichting (‘periodieke gift’).  

De daarvoor benodigde ‘overeenkomst periodieke 

giften in geld’ kan van de site van de belastingdienst 

worden gehaald.  Deze overeenkomst verzorgen  

wij graag voor u.  

 

      Inschrijfformulier 

         Vul hieronder uw contactgegevens in                                                                                     

 

      Bedrijf/Organisatie 

      Functie 

      m/v 

      Voornaam 

      Achternaam 

      Adres 

      Postcode + plaats 

      Mailadres 

      Telefoonnummer 

 

      Stuur deze kaart naar: 

      Bossche Beiaard Stichting 

      Ackersdijckstraat 25 

      5212 GK Den Bosch 

              www.beiaardonline.nl    info@beiaardonline.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon uw betrokkenheid 

en word Vriend van de 

Bossche Beiaard 
Stichting 

http://www.beiaardonline.nl/

