Vriend(in) van het Zuivelmuseum
(individueel of gezin)

Ja, ik wil toetreden tot de kring van Vrienden en Vriendinnen van

het

Zuivelmuseum in Wapenveld.
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
E-mail:
Bankrekeningnummer
Ingangsjaar
donateurschap
Keuze donateurschap
individueel (€ 15) of
gezin (€ 35),
aankruisen wat van
toepassing is:

Individueel (€ 15): u heeft het hele jaar door individueel vrij
toegang tot het Zuivelmuseum.
Gezin (€ 35): u heeft het hele jaar door met uw partner en
inwonende kinderen vrij toegang tot het Zuivelmuseum

Ik betaal daarvoor het verschuldigde bedrag per jaar (€ 15 of € 35) via automatische incasso in
de maand december van het jaar van ingang van het donateurschap. Het donateurschap wordt
stilzwijgend verlengd tot het moment waarop u deze doorlopende incasso intrekt.
Ik machtig de Stichting Erve IJzerman tot automatische afschrijving van dit bedrag van mijn
bankrekening, zoals hiervoor vermeld.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 Stichting Erve IJzerman om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en
 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Erve IJzerman.
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.
Als ‘Vriend(in)’ van het Zuivelmuseum helpt u mee de droom van een Nederlands Zuivelmuseum
te realiseren. Maar er is meer:
- u heeft het hele jaar door vrij toegang (individueel of als gezin) tot het Zuivelmuseum
Na inlevering van dit formulier krijgt u een bevestiging via mail (deze bevestiging is ofwel
persoonlijk of heeft betrekking op uw gezin) en niet overdraagbaar. Deze bevestiging kunt u
als toegangsbewijs meenemen naar het Zuivelmuseum, men beschikt daar ook over de
actuele registratie van donateurs.
- u ontvangt periodiek een nieuwsbrief en wordt als eerste -tezamen met de vrijwilligersgeïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen;
- wij gaan ons best doen om themabijeenkomsten te organiseren voor vrienden en vrijwilligers;
Datum…………………………………………………………………...
Handtekening…………………………………………………………….

Ingevuld formulier kunt u mailen naar info@zuivelmuseum.nl of opsturen naar Stichting Erve
IJzerman, p/a Stationsweg 9/a, 8191 AG Wapenveld
NB: Het betaalde bedrag voor het donateurschap is met een factor 1,25 aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting aangezien de Stichting Erve IJzerman een culturele ANBI is.

