
 

Club van 40 
 

Blaaskapel "de Peelknijnen" is gevestigd op de Vliegbasis  

Volkel  en is opgericht op 14 December 1978 met als doel om  

desgevraagd bij gelegenheden op de Vliegbasis Volkel of  

daarbuiten muzikale ondersteuning te verlenen. Als een van de  

oudste kapellen uit de regio is men tot op de dag van vandaag 

steeds hard aan de weg aan het timmeren en druk in de weer om 

meer dan alleen maar Carnavalsmuziek ten gehore te brengen. Waar de 

Blaaskapel vroeger alleen tijdens de Carnaval te horen was, spelen zij nu 

het hele jaar door op evenementen, feesten en partijen. Mede door het 

moderne repertoire is de Blaaskapel een graag geziene gast om mee te 

helpen een evenement tot een succes te maken. Voor meer info en/of tips 

stuur een e-mail aan ons web-team: peelknijn@gmail.com 

 

Ik draag blaaskapel “de Peelknijnen” een warm hart toe en ben bereid 

moreel en financieel mijn steentje bij te dragen.  

Daarom schrijf ik mij in als lid van de “Club van 40” en ik betaal minimaal 

40 Euro (voor bedrijven geld een bedrag van minimaal €55,- daarvoor 

krijgen zij ook de mogelijkheid om hun logo en link naar hun eigen website 

op www.peelknijnen.nl te zetten) 

Wordt lid van de “Club van 40” bij blaaskapel “de 

Peelknijnen”, da zouden wij hartstikke skôn veinden! 

 Ik betaal:   O contant het bedrag van €…….. 

   O per Bank het bedrag van €…….. 

Gelieve het bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekening nummer NL21 RABO 0334 7083 62 t.n.v. 
Blaaskapel de Peelknijnen, onder vermelding van uw naam en t.b.v. club van 40-55  

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Tel.: 

E-mail:      Handtekening: 

 
 

mailto:peelknijn@gmail.com
http://www.peelknijnen.nl/


  

Als lid van de Club van 40 wil ik graag van de volgende voordelen profiteren: 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

➢ Ik wil graag een onderscheiding en ieder jaar een nieuw jaarplaatje:  Ja/Nee* 
 

➢ Ik ontvang graag enkele malen per jaar een mailing:    Ja/Nee* 
 

➢ Ik wil graag uitgenodigd worden voor het prinsenbal en  
het grootcarnavalsbal van de vliegbasis Volkel     Ja/Nee* 

 

Onderstaande punten willen we in het kader van de AVG graag hebben beantwoord: 

➢ Mijn naam mag vermeld worden bij promotieactiviteiten:   Ja/Nee* 

 
➢ U mag mijn naam vermelden op www.peelknijnen.nl :    Ja/Nee* 

 
Handtekening i.v.m. akkoord AVG: 

Naam: …………………………………………. 

Extra voor bedrijven: 

➢ U mag mijn bedrijfsnaam vermelden op www.peelknijnen.nl :   Ja/Nee* 

 
➢ U mag op www.peelknijnen.nl een link plaatsen naar mijn bedrijf :     Ja/Nee* 

 
➢ Ik wil graag gebruik maken van acties via uw sociaal media netwerk  Ja/Nee* 

 
➢ Publicatie op ons publicatiebord in de Valkenhorst    Ja/Nee* 

 
➢ Ik wens graag een factuur of kwitantie      Ja/Nee* 

 
Dit formulier ingevuld retourneren bij: 

Penningmeester:  Maartje van den Bergh 

   Walterus Pijnenborghhof 26 

   5401 XT Uden   

   E-mail: peelknijn@gmail.com  

   Kvk nummer: 73109428 - IBAN NL21 RABO 0334 7083 62 t.n.v. Blaaskapel de Peelknijnen  

Of één van onze andere bestuursleden Herman Hermsem, Pieter van Zutven 

In te vullen door de penningmeester 

Bijdrage is voldaan: Ja/Nee*  

Is betaald:   O contant het bedrag  €…….. 

    O per Bank het bedrag  €…….. Binnen 14 dagen op rekening nummer NL21 RABO 0334 7083 62 t.n.v. Blaaskapel de Peelknijnen, onder 

           vermelding van naam en t.b.v. club van 40-55  

Datum:        

Handtekening penningmeester: 

 …………………………………………………..        Dit is tevens uw bewijs van betaling. 
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