
ONS NIEUWE 
SPORT & CULTUUR HART 

KLOPT BIJNA

MFA DE ZWEEDE:
SPORT, CULTUUR 
EN SAMENLEVING

www.vriendenvandezweede.nl

MACHTIGINGSFORMULIER FUNDRAISINGACTIE 
SPORT- EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE 

Stichting Vrienden van De Zweede maakt zich hard om de begroting rond te krijgen 

voor de nieuwe sport- en cultuurhal. Hiermee wordt De Zweede een volwaardige en 

complete multifunctionele accommodatie. Ongeveer 8% van de totale kosten 

moeten de dorpen samen opbrengen. Daarvoor organiseren we op 

zaterdag 2 november 2019 een fundraisingactie in Boekelo, Usselo en Twekkelo.



 12 maanden € 12,- p/mnd

of

 12 maanden  € 20,- p/mnd

 12 maanden  € 10,- p/mnd

 12 maanden  € ,-- p/mnd

 éénmalig  € ,--

Voornaam/letters en achternaam: 

 
 De heer
 Mevrouw

Bedrijfsnaam**: 

Adres:  

Postcode:          

E-mailadres:  

Ten laste van IBAN nr.: 

Naam rekeninghouder: 

Datum: 

Handtekening:  
  
 
 Ik wens een factuur te ontvangen op het volgende e-mailadres: 

Word Vriend van “De Zweede” en doneer!
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van  
De Zweede* om het volgende van uw rekening af te schrijven:
Geef hier uw keuze aan:

Dit formulier wordt op zaterdag 2 november a.s. bij u thuis opgehaald door onze collectanten. Bent u niet thuis 
of heeft u ons gemist? U kunt het formulier ook inleveren in de kantine van De Zweede of bij de COOP winkel te 
Boekelo. Kijk voor meer informatie op www.vriendenvandezweede.nl en hier kunt u ook dit formulier downloaden 
en ondertekend per e-mail sturen naar actie@vriendenvandezweede.nl. Stichting Vrienden van De Zweede gaat  
pas beginnen met het incasseren van de gelden als de eerste schop de grond ingaat en er wordt gestart met de 
bouw. Stichting Vrienden van De Zweede verklaart hierbij zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om te 
gaan conform de richtlijnen van de AVG. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze 
incasso en worden niet aan derden verstrekt. *Stichting Vrienden van De Zweede is gevestigd te 7548 BV nr. 2 te 
Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 75671174. 

** indien van toepassing

Plaats:




