Toneelvereniging

ROTO

Beste donateurs,
Wij vinden het super dat jullie elk jaar onze toneelvereniging financieel steunen als donateur.
Doordat er steeds minder geldautomaten aanwezig zijn en er steeds minder contant geld
thuis voorhanden is, zouden wij het innen van de donateursgelden graag ook willen
vereenvoudigen.
Met dit formulier kunnen jullie aangeven of wij, als toneelvereniging ROTO, de
donateursgelden door middel van een automatische incasso mogen innen.
Uiteraard willen wij dit jullie niet verplichten, vandaar ook de mogelijkheid om deze gelden
contant te betalen aan de deur.
Indien jullie kiezen voor automatische incasso, zullen de gelden rond 1 februari vanaf het
volgende toneeljaar van jullie rekening worden afgeschreven. Ook is er een mogelijkheid dat
wij de donateursgelden voor dit jaar al automatisch kunnen innen. Dat zal rond 1 april 2019
plaatsvinden.
In de weken van 15 februari t/m 23 februari komen wij bij u aan de deur om dit formulier op te
halen en eventueel het donateursgeld voor dit toneeljaar te innen.
Voor eventuele vragen kunnen jullie contact met ons opnemen op onderstaand emailadres:
toanielroto@hotmail.com
Met vriendelijke groet
Het bestuur van toneelvereniging ROTO te Reduzum
Henny Tiesema
Boukje Piersma
O
O

Pieter Roorda
Leo Smit

Donateurs bijdrage 1 persoon
€ 7,50
Donateurs bijdrage 2 personen
€ 15,00
Donateursbijdrage dit jaar 2019 betalen door middel van automatisch

Ja

Nee

Mijn persoonlijke gegevens
Naam rekeninghouder:
Bank IBAN nummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Datum

Handtekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Toneelvereniging ROTO, REDUZUM, IBAN rekeningnummer NL79 RABO 0184 8276 71 en incassant
lD NL38ZZZ568328500000 om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schijven overeenkomstig het hierboven aangegeven bedrag.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

