Ik word donateur van
de buurtschap Lochuizen
Waarom wil de buurtschap Lochuizen donateurs?
Om het werk van alle verenigingen en stichtingen in de buurtschap Lochuizen financieel te kunnen ondersteunen.

Wat doet de buurtschap met dat geld?
De stichting Noaberhoes Lochuizen beheert de donateursgelden. Zij verdeelt het geld onder de diverse verenigingen;
de buurtvereniging krijgt een deel voor de activiteiten voor de jeugd op zaterdag; de voetbalvereniging krijgt een
deel voor de winteractiviteiten voor de jeugd. En een deel wordt ingezet (als co-financiering) voor activiteiten die de
brede belangen van de buurschap dienen. Heeft u in dat kader een idee? Laat dat ons weten!

Wat kost mij dat?
Voor 10,00 euro per jaar bent u donateur van de buurtschap Lochuizen! Een ander bedrag mag natuurlijk ook.
(was u lid van de inmiddels opgeheven vereniging Lochoezer Noabers, dan bent u automatisch donateur geworden
van Lochuizen – terzij u ons heeft aangegeven dit niet te willen).

Wat levert mij dat op?
- Een bonus van 5% bij het opladen (bedragen > € 20,00) van mijn clubcard (de clubcard ontvangt u na aanmelding)
voor het cashless betalen in het Noaberhoes
- Gratis toegang tot alle wedstrijden van de V.V. Lochuizen
- Twee gratis consumpties tijdens de bbq van zomerfeesten
- Wij streven daarnaast naar actuele acties en voordelen

Zijn er nog andere mogelijkheden om Lochuizen financieel te steunen?
Ja, we hebben ook een Club van 50. Hieraan kunt u deelnemen voor 50,00 euro per jaar. Elke twee jaar is er een uitje
voor de club van 50. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten en wensen in Lochuizen. Wilt u meer informatie
hierover, neem dan contact op met een bestuurslid van een van de Lochuizer verenigingen.
Alvast hartelijk dank voor uw support!
namens de Lochuizer verenigingen,
stichting Noaberhoes Lochuizen
www.lochuizen.nu
info@lochuizen.nu

Stichting Paasvuur Lochuizen

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

Ja!
Ik word donateur van Lochuizen en draag jaarlijks 10,00 euro bij voor activiteiten in Lochuizen.
(Aamelden kan ook digitaal: Ga naar www.lochuizen.nu klik onder het kopje informatie op aanmelden en vermeld
bij opmerkingen “ik word donateur”.)

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

