REGISTRATIEFORMULIER
Vriend van de Stichting Smederij Verhoeven
JA, registreer mij als vriend van de Stichting Smederij Verhoeven!
Op dit formulier geef ik mijn jaarlijkse donatie aan door mijn voorkeur aan te kruisen.
Gelieve uw gegevens in blokletters in te vullen.
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoon

E-mail adres

Tot wederopzegging is mijn donatie :
Graag aankruisen
wat van toepassing is

O
O
O
O
O
O

€ 100 per jaar (Club van honderd)
€ 75 per jaar
€ 50 per jaar
€ 25 per jaar
€ 10 per jaar
ander bedrag (minimaal € 10 per jaar)

Mijn naam als vriend vermelden op de website
Mijn bankrekeningnummer is (IBAN):

zijnde

€

Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

N|L|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stichting Smederij Verhoeven
Secretariaat:
Visstraat 6, 5345 DJ Oss
info@smederijverhoeven.nl
www.smederijverhoeven.nl
Rabobank Oss / Bernheze
IBAN: NL71 RABO 0317 3941 26 | BIC: RABONL2U
KvK 68269498

Datum
Handtekening

Registratie is alleen mogelijk door dit formulier uit te printen, in te vullen en per post of een gescand exemplaar per
e-mail te sturen naar het secretariaat. Afgeven bij of opsturen naar een bestuurslid is uiteraard ook mogelijk:
- Rop van de Burgt
Dorskamp 49
5371 DX Ravenstein
- Jeroen Verhoeven
Roesterd 20
5371 MR Ravenstein
- Toon van Casteren
Statenweg 15
5371 CH Ravenstein
- Hans Brenters
Hamstraat 10
5358 NM Huisseling
- Allard van Ewijk
Mgr. v/d Veldenstraat 22
5371 BR Ravenstein
- Wim Verhoeven
Visstraat 6
5345 DJ Oss
Als donateur geniet u giftenaftrek omdat onze stichting is aangemerkt als culturele ANBI (zie informatie op website).
Gelieve uw donatie over te maken op rekeningnummer NL71 RABO 0317 3941 26 t.n.v. Stg Smederij Verhoeven
Hierna ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw registratie als vriend.
Na een jaar ontvangt u een verzoek om het door u toegezegde jaarbedrag wederom over te maken.
De invuller kan geen rechten ontlenen aan dit registratieformulier. Betaalde bedragen zijn niet opeisbaar.

