Ik word LID van de club van 50

Waarom wil Lochuizen een club van 50:
De doelstelling van het Noaberhoes Lochuizen is een ontmoetingsruimte voor verenigingen, stichtingen en de
hele gemeenschap Lochuizen te creëren, zodat de samenhang en daarmee de leefbaarheid binnen deze
gemeenschap wordt versterkt. Bovendien bestaat er de mogelijkheid nieuwe activiteiten te ontplooien of
bijvoorbeeld een nieuwe verenigingen(en) op te richten.

Wat gaan we met dat geld doen:
De Club van 50 is opgericht met als doel het Noaberhoes in stand te houden, door middel van een extra financiële
armslag te creëren. Tevens kunnen wij met deze financiële bijdrage diverse activiteiten in en rondom het
Noaberhoes organiseren en wensen vervullen welke leven in onze buurtschap en bij onze verenigingen en
stichtingen.

Wat gaat mij dat opleven:
We zullen een keer per 2 jaar een gezellige avond organiseren voor de Club van 50. Tevens bent u automatisch
Donateur van Lochuizen inclusief alle voordelen.

Wat gaat mij dat kosten?
Als u lid wordt van de Club van 50 steunt u de Stichting Noaberhoes Lochuizen met een bijdrage van
€ 50,00 per jaar zonder verdere verplichtingen en een jaarlijkse opzegtermijn uwerzijds.

Zijn er voorwaarden:
Iedereen mag lid worden van de Club van 50, zowel bedrijven als personen of een familie. (toegang voor de
gezellige avond is 2 personen per lidmaatschap). De incasso van uw bijdrage zal jaarlijks plaatsvinden op 1 juni en
bij aanmelding van het lidmaatschap.

Zijn er nog andere mogelijkheden om Lochuizen te steunen?
Ja, je kunt ook donateur worden van Lochuizen, dan betaal je € 10,00 en heb je diverse voordelen. Wil je meer
informatie hierover, neem dan contact op met een bestuurslid van een vereniging of kijk op de website voor het
aanmeldingsformulier.
Word lid en steun de Stichting Noaberhoes Lochuizen en vul de gegevens in!!! Lever dit formulier in bij een
bestuurslid, of mail uw gegevens naar; info@lochuizen.nu

De Stichting Noaberhoes Lochuizen bedankt u alvast voor uw steun en bijdrage.

Ja ik word lid van de Club van 50 en draag jaarlijks 50,00 euro bij voor activiteiten in Lochuizen. Mijn
aanmeldingsformulier en machtiging heb ik ingevuld (zie achterzijde).

Aanmeldingsformulier Club van 50 /
Doorlopende machtiging S€PA
Stichting Noaberhoes Lochuizen
Diepenheimseweg 32 A
7161 MJ Neede
Incassant ID: NL13ZZZ081335650000
Bank identificatie(BIC):RABONL2U
Bankrekeningnr. (IBAN): NL98RABO0106596926

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiele telefoonnr.:

Geboortedatum:

Rekeningnummer (IBAN):

Bank Identificatie (BIC):
Hou mij op de hoogte van alle
activiteiten in Lochuizen.
Mijn email is

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Noaberhoes Lochuizen om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake uw
donateurschap
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. Vraag uw bank naar de voorwaarden

