15-10-2015 hebben wij Danielle, Corrine en Henk het stokje van het vorige bestuur overgenomen en zijn wij het
nieuwe bestuur van de Dorpsvereniging Hekelingen.
Wij staan voor een actieve vereniging en zitten boordevol plannen en ideeën! Uiteraard hebben wij daarbij uw hulp
hard nodig, want voor de te organiseren activiteiten zijn er leden nodig die hun (jaarlijkse) bijdrage leveren.
Meld u nu aan om LID te worden van Dorpsvereniging Hekelingen!
U kunt er ook voor kiezen om te doneren of sponsor te worden. U kunt zich aanmelden dit formulier, formulier te
downloaden via onze website of in een envelop te doen en in de brievenbus te deponeren Emmalaan 18.
Het lidmaatschap voor de Dorpsvereniging bedraagt voor per jaar € 11,00 per jaar per gezin. Natuurlijk is een hoger
bedrag altijd welkom!
Mocht u er voor kiezen om ons te steunen, dan willen wij u vriendelijk bedanken!
Groetjes van het bestuur: Danielle, Corrine en Henk

0 Ja ik kies ervoor om Dorpsvereniging Hekelingen te steunen door:
0 Lid te worden van de Dorpsvereniging (minimaal EUR 11,00 per jaar per gezin)
0 Sponsor te worden (bedrijven)
Naam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Wonplaats: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mailadres: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden voor digitaal nieuwsbrief: JA / NEE

0 Hierbij machtig ik Dorpsvereniging Hekelingen om het lidmaatschap á EUR 11,00

per jaar van mijn rekening af te

schrijven

0 Hierbij machtig ik Dorpsvereninging Hekelingen om het bedrag á EUR ………… per jaar/maand ter
sponsoring/lidmaatschap van mijn rekening af te schrijven. *

0 Ik voldoe de betaling van het lidmaatschap zelf.
Betalingen gelieve te voldoen op rekeningnummer NL66 RABO 03272.04.990 t.n.v. Dorpsvereniging Hekelingen
o.v.v. postcode en huisnummer.
LET OP: WIJ HANTEREN EEN OPZEGTERMIJN VAN 1JAAR

Rekeningnummer: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ten name van: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woonplaats: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening: -----------------------------------------------------------------------

Dorpsvereniging Hekelingen Postadres: Emmalaan 18 – 3209AH – Hekelingen KvK: 40347240
Rabo rekeningnummer: NL 66 RABO 03272.04.990
Website: www.dorpsvereniginghekelingen.nl e-mail: dorpsverenging-hekelingen@hotmail.com

