Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
Scouting heeft ruim 90.000 leden, circa 30.000 kaderleden, 32 miljoen leden wereldwijd en 1.300 Scoutinggroepen.

Donateurs formulier Scouting Nienoord Leek
[1] Persoonlijke gegevens
Achternaam*

Roepnaam*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Geslacht*

M / V

Telefoonnummer**

Geboortedatum*
Mobiel nummer**

E-mail**

[2] Gegevens rekeninghouder
Rekeninghouder*
Ibannummer*

€ 10,-***

€ 25,-***

€ 50,-***

Datum*

Anders namelijk: € _ _ , _ _***

Handtekening*

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Scouting Nienoord Leek 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 (minimaal € 10,-) van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Nienoord Leek. 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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

[3] Inleveren bij het secretariaat
U wordt vriendelijk verzocht dit formulier in te leveren bij het secretariaat.
Adres:

Secretariaat Scouting Nienoord Leek
Lindsterlaan 56
9363 XB MARUM

Voor vragen kunt u terecht bij:
E-mail:

secretariaat@scoutingnienoord.com

Scouting Nienoord Leek, Lindsterlaan 56, 9363 XB Marum, ABN NL35ABNA0598016473, secretariaat@scoutingnienoord.com

30-11-2015

Speltak de Bevers (5 – 7 jaar)
bevers@scoutingnienoord.com
Knab NL44KNAB0729732053

Speltak de Welpen ( 7 – 11 jaar)
welpen@scoutingnienoord.com
Knab NL40KNAB0731838092

Speltak de Scouts (11- 16 jaar)
scouts@scoutingnienoord.com
Knab NL68KNAB0731839722

Speltak de RSA (15 – 18 jaar)
rsa@scoutingnienoord.com
Knab NL50KNAB0731840143

Speltak de NSL ( 18+ jaar)
nsl@scoutingnienoord.com
Knab NL50KNAB0723708827

Speltak de NOS (27+ jaar)
nos@scoutingnienoord.com
Knab NL63KNAB0731840976

Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
Scouting heeft ruim 90.000 leden, circa 30.000 kaderleden, 32 miljoen leden wereldwijd en 1.300 Scoutinggroepen.

Hoe werkt het donateurs formulier?
*

Invullen verplicht!

**

Eén van beiden invullen verplicht!

***

Aankruizen wat van toepassing is!

[1]

Persoonlijke gegevens
Hier dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen. Vul het formulier A.U.B. zo compleet mogelijk in,
dit maakt communicatie voor ons gemakkelijker.

[2]

Gegevens rekeninghouder
Hier dient u de naam van de rekeninghouder in te vullen samen met het rekeningnummer en de
bank waarbij u de rekening heeft.
U dient Scouting Nienoord te machtigen om, tot wederopzegging, het gekozen bedrag (minimaal €
10,-) van uw rekening af te schrijven. Het bedrag wordt elk jaar omstreeks 1 juli geïncasseerd. U
kunt kiezen uit een van de drie standaard bedragen (10, 25 of 50 euro), of zelf een bedrag invullen.

[3]

Inleveren bij het secretariaat
U wordt vriendelijk verzocht dit formulier in te leveren bij het secretariaat.
Adres:

Secretariaat Scouting Nienoord Leek
Lindsterlaan 56
9363 XB MARUM

Voor vragen kunt u terecht bij:
E-mail:

secretariaat@scoutingnienoord.com

Scouting Nienoord Leek, Lindsterlaan 56, 9363 XB Marum, ABN NL35ABNA0598016473, secretariaat@scoutingnienoord.com

30-11-2015

Speltak de Bevers (5 – 7 jaar)
bevers@scoutingnienoord.com
Knab NL44KNAB0729732053

Speltak de Welpen ( 7 – 11 jaar)
welpen@scoutingnienoord.com
Knab NL40KNAB0731838092

Speltak de Scouts (11- 16 jaar)
scouts@scoutingnienoord.com
Knab NL68KNAB0731839722

Speltak de RSA (15 – 18 jaar)
rsa@scoutingnienoord.com
Knab NL50KNAB0731840143

Speltak de NSL ( 18+ jaar)
nsl@scoutingnienoord.com
Knab NL50KNAB0723708827

Speltak de NOS (27+ jaar)
nos@scoutingnienoord.com
Knab NL63KNAB0731840976

