
  

STICHTING VRIENDEN VAN VOLHARDING 
  

Secr.:  Didamseweg 56 , 7036 AP Loerbeek (gem. Montferland)  

Email:  vrienden@volharding-beek.nl 

 

 

Bankrelatie: Rabobank Groep IBAN/BIC  NL67RABO 015 43324 45 

     

 

Beek, maart 2022 
 
Geachte inwoner van Beek/Loerbeek:  
 

WORD  DONATEUR  

Muziekverenging Volharding Beek verwelkomt u graag als donateur. Wij hebben uw steun nu hard 
nodig in deze bizarre tijd.  
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: 
 

- Door overmaking van € 10,00 naar IBAN: NL67 RABO 0154 3324 45 o.v.v. naam, adres en 
huisnummer . 

- 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 
       ( ) 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. 
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