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Aan de vrienden van Zomercursus Woudschoten Asperen, mei 2019 

 

Beste Vrienden, 

 

In onze laatste Nieuwsbrief van 2018 schreven we dat jullie in het nieuwe jaar snel van ons 

zouden horen. Helaas heeft dit iets langer op zich laten wachten dan de bedoeling was i.v.m. 

het in orde maken van het machtigingsformulier bij de bank. 

 

De noodklok heeft geluid bij de Zomercursus Woudschoten en wij zouden als Vrienden-

stichting graag, waar mogelijk, een grotere bijdrage leveren aan de cursus. Daartoe willen 

wij niet alleen proberen meer Vrienden te genereren maar ook meer duidelijkheid te 

scheppen in ons huidige Vriendenbestand. Wij sturen je bij deze brief een machtigings-

formulier met het vriendelijke verzoek om dit ingevuld en ondertekend aan ons te 

retourneren. Tot nog toe heb je uw bijdrage als Vriend jaarlijks zelf overgemaakt. Dat 

betekent gedoe voor u en onzekerheid voor ons. Met het invullen van het formulier steun je 

Woudschoten voortaan zonder dat je er omkijken naar heeft en hebben wij een beter beeld 

van waar wij op kunnen rekenen. 

N.B.: Mocht u een keer meer willen overmaken dan het bedrag dat u op het 

machtigingsformulier aangeeft, dan zul je dat wel zelf moeten doen. Uiteraard zijn wij 

met extra donaties altijd zeer blij. 
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Maar, zo hebben wij gedacht, voor wat hoort wat! 

 

Doneer je tussen de € 25,00 en € 50,00/jaar dan ontvang je, zoals gebruikelijk, onze 

Nieuwsbrieven, inclusief een uitnodiging voor de Slotuitvoering. Je bent dan onze Vriend. 

 

Doneer je tussen de € 50,00 en € 100,00/jaar, dan ben je onze Grote Vriend. Uiteraard 

ontvang je dan ook onze Nieuwsbrieven met uitnodiging voor de Slotuitvoering. Daarnaast 

trakteren wij je op die middag en avond graag op vier drankjes naar keuze. 

 

Doneer je € 100,00 of meer/jaar dan ben je onze Beste 

Vriend. We trakteren je dan graag op het diner tijdens de 

Slotuitvoering. Naast de Nieuwsbrieven, uitnodiging en vier 

jetons ontvang je twee gratis kaarten voor dit buffet. 

 

 

 

We hebben je ook hard nodig om nieuwe Vrienden 

binnen te halen. Voor iedere Vriend die je 

binnenhaalt, krijgen jij en onze nieuwe Vriend ook 

ieder twee jetons voor een gratis drankje tijdens 

de Slotuitvoering. Probeer dus iedereen in je 

omgeving te enthousiasmeren om Vriend te worden. 

Is dat gelukt, laat dan onderstaand 

machtigingsformulier invullen en uw NAW-

gegevens onderaan het formulier zetten, zodat wij 

weten dat jij deze Vriend hebt binnengehaald. 

 

De muziek is wat ons bindt, dus laten we er samen voor zorgen dat ook in de toekomst nog 

veel jonge deelnemers van de Zomercursus Woudschoten kunnen genieten! 

 

Met VRIENDelijke groet, 

 

 

José de Jong, Secretaris 
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Machtigingsformulier doorlopende machtiging 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden 

Zomercursus Woudschoten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw jaarlijkse bijdrage als Vriend, en uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. U neemt hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. U vraagt uw bank naar de voorwaarden. U kunt deze 

machtiging elke moment stopzetten door een bericht te sturen naar de Stichting (gegevens 

staan onderaan dit formulier). 

 

Personen die jaarlijks € 25,00 of meer doneren, krijgen de status van Vriend (vanaf 

€25,00), Goede Vriend (vanaf € 50,00) of Beste Vriend (vanaf € 100,00) en ontvangen de 

daarbij behorende voordelen. 

 

Mijn persoonlijke gegevens: 
 

Achternaam + voorletters:           

 

Adres, postcode en woonplaats:          

 

Land:     Telefoonnummer:        

 

E-mailadres:             

 

Rekeningnummer (IBAN):           

 

BIC (alleen buiten NL):    Plaats en datum:      

 

Bedrag:             

 

Handtekening: 

 
 

 

NB: Ik ben Vriend geworden via (naam en adres): 

 

Dit formulier kan worden gestuurd naar: vrienden@zomercursuswoudschoten.nl of naar 

Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten, Leerdamseweg 21, 4147 BL Asperen. 
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