
Bedankt dat u ons wilt steunen in het voortbestaan van uw 
muziekvereniging!  
 
Deze kaart geeft u recht op voordeel bij evenementen en voorstellingen. 
Bewaar deze kaart daarom goed! 
 
U betaalt jaarlijks via een doorlopende automatische machtiging een 

bedrag van €_ _ _ _.  

Op de achterzijde leest u belangrijke informatie over de machtiging. 
 

Bezoek onze website via voorwaartsveendam.nl 

Informatieblad donateurs 
 

 

 

 

Als donateur steunt u onze vereniging. Met uw geld kunnen wij concerten organiseren, kleding kopen, bladmuziek 

inslaan, ons gebouw onderhouden en instrumenten aanschaffen.  

Wordt u donateur, dan houden wij u via een nieuwsbrief of verenigingsblad op de hoogte. Hiermee blijft u betrokken 

en leest u leuke weetjes over onze vereniging en andere muzikale zaken die onze vereniging raken. Ook wordt u op 

de hoogte gehouden van onze concerten. Doneert u minimaal €25,- per jaar? Dan hebt u extra voordelen als 

donateur zoals korting op de entreeprijs bij onze concerten.  

Ieder jaar doneert u een door u gekozen bedrag. Wij laten u van tevoren weten wanneer de datum van het 

incasseren is. Zo wordt u niet op een ongelegen moment verrast. Ook kunt u ons of uw bank laten weten dat u niet 

wilt laten incasseren. Kortom: u hebt er geen omkijken naar, maar u blijft wél baas over uw eigen geld. 

U kunt donateur worden door op de achterzijde van dit informatieblad het formulier in te vullen. Stuur het formulier 

op naar: 

Muziekvereniging Voorwaarts Veendam 

Schippersstraat 30 

9641 HV  Veendam 

Of geef het formulier af aan een van onze muzikanten. 

 

Vergeet niet onderstaande strook af te knippen en goed te bewaren! 

 

 

Dank u wel dat u ons wilt steunen! 

 

 

 

 

 

 

  U hebt Muziekvereniging Voorwaarts Veendam en uw bank toestemming gegeven 
om via een doorlopende machtiging automatisch een bedrag van uw rekening af 
te schrijven. 
Indien u een doorlopende machtiging hebt afgegeven en u bent het niet eens met 
een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
contact op met uw bank. 
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving vragen om een standaard 

Europees incasso-opdracht tegen te houden. 

Als u denkt dat een bedrag onterecht van uw rekening is afgeschreven, omdat u 

geen machtiging hebt afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving 

vragen aan uw bank om dit te corrigeren. 

Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 

Wilt u uw jaarlijkse donatie stoppen? Kijk dan op voorwaartsveendam.nl/donateur 
of neem contact op met onze penningmeester voor informatie via 06-15 07 69 49 

 



DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA) 
(particulieren) 

 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  
 
Muziekvereniging Voorwaarts Veendam 
Schippersstraat 30 
9641 HV  Veendam (Nederland) 
IncassantID NL96ZZZ400374750000 
Kenmerk machtiging: VWD_ _ _  
 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam:_______________________________________ 
 
Adres:_______________________________________ 
 
Postcode:_________Woonplaats:_________________ (NL) 
 
IBAN:  _  _   _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _ 
 
Opdracht: jaarlijks € _ _ _ _ incasseren voor donatie.  
 
 
 
Plaats en datum:       Handtekening: 
 
 
_____________________      _______________________ 

 

 

Wilt u uw jaarlijkse donatie stoppen?  
Kijk dan op voorwaartsveendam.nl/donateur of neem contact op via donateurs@voorwaartsveendam.nl 
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