STICHTING VRIENDEN VAN VOLHARDING
Sec: Didamseweg 56, 7036 AP Loerbeek (gem. Montferland)
Email : vrienden@volharding-beek.nl

Onderwerp: Donateursactie Muziekvereniging Volharding Beek.
Geachte inwoner van Beek/Loerbeek:
‘THE SHOW MUST GO ON’
Sinds jaar en dag komt MVB tijdens de donateursactie ‘langs de deur’. Door de aanhoudende pandemie is
het dit jaar helaas niet mogelijk. Ook onze MVB wil de negatieve gevolgen van Corona zoveel mogelijk
beperken. Daarnaast houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM; repetities konden maanden niet
doorgaan, al onze optredens werden (en worden) noodgedwongen geannuleerd en onze jeugdleden
mochten geen muziekles meer volgen. MVB heeft, juist nu in deze bizarre tijden, uw hulp hard nodig. Voor
het bedrag van € 10,00 ondersteunt u onze muziekvereniging. U kunt onze vereniging ondersteunen door
weer een donateurskaart te kopen, dit kan op een van de onderstaande manieren:
-

-

-

Op deze flyer vindt u een QR-code met een betaalverzoek van 10 euro. Scan deze code en volg de
betaalstappen. Wanneer de betaling is afgerond, stuurt u een mail naar
vrienden@volharding-beek.nl met het adres waarop wij u de donateurskaart kunnen bezorgen en de
laatste drie cijfers van uw rekeningnummer.
Door middel een eenmalige machtiging. U vult onderstaande gegevens in en kruist het vakje
eenmalige machtiging aan. (u geeft eenmalig toestemming aan Stichting Vrienden van Volharding
om € 10,00 te incasseren. 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.)
Door middel van een doorlopende machtiging. U vult onderstaande gegevens in en kruist het vakje
doorlopende machtiging aan. (u geeft toestemming aan Stichting Vrienden van Volharding om
jaarlijks € 10,00 te incasseren. 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)

Hierbij geef ik toestemming voor :

( ) Eenmalige machtiging € 10,00 of een het bedrag van €……..
( ) Doorlopende machtiging € 10,00

Naam : …………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………
Postcode : ............................ Plaats : ............................... Land : …………….
IBAN / BANKREKENINGNUMMER : . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats en datum : …………………………

Handtekening

: …………………………

De ingevulde machtiging inleveren bij dhr. R. Nibbeling, Didamseweg 56 te Loerbeek of mailen
naar: vrienden@volharding-beek.nl
Na ontvangst van uw overmaking of machtiging ontvangt u van ons per post de donateurskaart. Op vertoon
van deze donateurskaart krijgt u kortingen op alle concerten van onze muziekvereniging. Daarnaast
ontvangt u op vertoon van deze donateurskaart eenmalig € 5,00 korting op het assortiment van G&W
Natuurwinkel De Liemers. (Vestigingen in Didam / ’s-Heerenberg / Duiven / Eerbeek en Dieren.

Bankrelatie: Rabobank Groep IBAN/BIC NL67RABO 015 43324 45

