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Vrienden Van Plica Vocalis 

Al 27 jaar is Plica Vocalis hét leukste studenten popkoor van Nijmegen, muzikaliteit en 
gezelligheid gaan hand in hand bij ons! Wanneer wij op het podium staan willen we kunnen 
laten zien hoeveel wij genieten van zingen. Om de optredens te kunnen realiseren vragen wij 
uw steun. Er zijn leuke plannen voor het opzetten van nieuwe projecten, tussen optredens en 
een daverend eindoptreden. Met uw financiële support kunnen wij deze dromen waar 
maken.  
Wanneer veel mensen het leuk vinden iets extra’s te investeren kan er ineens veel meer. 
Mede met dit in het achterhoofd hebben we Vrienden van Plica Vocalis opgericht. Leden, 
alumni, familie, vrienden en andere bekenden van Plica Vocalis die ons een warm hart 
toedragen kunnen zo een bijdrage leveren aan onze dromen.   

 
Wat vragen we van u? 
Lijkt het u leuk om vriend van Plica Vocalis te worden? In dat geval hebben wij verschillende 
opties. U kunt een eenmalige bijdrage leveren vanaf 10 euro. Als tegenprestatie bieden wij 
o.a. korting op kaartjes voor het eindoptreden dat plaats zal vinden op 6 juli 2019. Hieronder 
wordt dit verder toegelicht.  
 
Wat bieden we u? 
We zijn ontzettend blij dat dat u bereid bent ons te steunen, daarom geven wij u daar graag 
iets voor terug. We zullen, indien gewenst, uw naam vermelden op de speciale vrienden van 
Plica Vocalis pagina op de website www.plicavocalis.nl en in het programmaboekje van het 
eindoptreden.  
Verder zijn er leuke extra’s verbonden aan ‘Vrienden Van’.  
 
Uw bijdrage Wat bieden we u? 
€ 10,-  U krijgt korting op maximaal één kaartje bij ons eindoptreden. 
€ 15,-  U krijgt korting op maximaal één kaartje bij ons eindoptreden en ontvangt na  

de voorstelling maximaal een gratis drankje.  
€ 25,-  U krijgt korting op maximaal twee kaartjes bij ons eindoptreden en ontvangt na  

de voorstelling maximaal twee gratis drankjes.  
€ 50,-  U krijgt korting op maximaal drie kaartjes bij ons eindoptreden, ontvangt na de  

voorstelling maximaal drie gratis drankjes en een Plica-goodiebag.  

 
Wat gaan we met uw bijdrage doen?  
Uw bijdrage willen we investeren in het eindoptreden het opzetten van nieuwe projecten. Met 
uw bijdrage kunnen we het eindoptreden nog mooier maken, waardoor de gasten verzekerd 
zijn van een spetterende show. Dankzij de korting kunt u zien waar u aan bijgedragen heeft.   
 

 
Geeft hieronder uw voorkeur aan:  

 Ik wens uitnodigingen te ontvangen van de optredens van Plica in het huidige 

koorjaar.  

 Ik wens anoniem te blijven en niet vermeld te worden op de Vrienden van Plica 

pagina op de website en in het programmaboekje van het eindoptreden.   
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Eenmalige SEPA- machtiging    

 
U kunt het ingevulde formulier meegeven aan een koorlid of opsturen naar:  

Plica Vocalis, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen 

Naam   Esmée Broek, namens studentenpopkoor Plica Vocalis 
Adres   Heyendaalseweg 141  
Postcode  6525 AJ 
Plaats   Nijmegen 
Land   Nederland 
Bedrag    €10,- 
Vink aan wat van   €15,- 
toepassing is   €25,- 
    €50,- 
     Anders, namelijk: €   
Incassant ID  NL29ZZZ401466370000 
Reden betaling  Vrienden Van Plica Vocalis 
Kenmerk machtiging NL29ZZZ401466370000 – 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Plica Vocalis 

om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van  

Plica Vocalis 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Het door u eerder aangegeven bedrag wordt van uw rekening afgeschreven totdat u zelf deze 

machtiging intrekt. Door te ondertekenen gaat u akkoord met de regels van het machtigen.  

 

Naam             

Adres             

Postcode   Plaats    Land     

Email             

 

IBAN   

 

BIC*             

Plaats en datum       

Handtekening  

 

 

* Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 
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