INSCHRIJFFORMULIER DONATEURS
Ingevuld opsturen aan: Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Zie voor adresgegevens onderaan dit formulier.
Personen die zich betrokken voelen bij de varkenshouderij en de werkzaamheden van de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders (NVV) willen ondersteunen, worden verzocht zich aan te melden als donateur van de NVV.
Varkenshouders kunnen geen donateur worden van de NVV, vanzelfsprekend wel lid. Bedrijven/
rechtspersonen die zich betrokken voelen bij de varkenshouderij en de werkzaamheden van de vakbond
willen ondersteunen worden verzocht zich te melden als sponsor.
Donateurs maken jaarlijks een door henzelf te bepalen bedrag (minimaal € 50,=) over aan de Nederlandse
Vakbond Varkenshouders.
De NVV nodigt donateurs uit om de bijeenkomsten bij te wonen en een inbreng te leveren. Aan stemmingen op
bijeenkomsten kunnen echter uitsluitend leden deelnemen.
Donateurs ontvangen het ledenblad (de Trog) van de NVV gratis, evenals de digitale nieuwsbrief van de NVV.
Hierbij meldt ondergetekende zich met ingang van heden aan als donateur van de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders:
Gegevens donateur
Naam

Voorletters

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

0
0

Beroep

man
vrouw

E-mailadres
Als donateur van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders zal ik jaarlijks ............... euro (graag hier uw jaarlijkse
bijdrage invullen, minimaal € 50,=) overmaken op de bankrekening van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders.
De donatie wordt geïnd via automatisch incasso (machtiging invullen!).

Doorlopende machtiging
Ondergetekende verleent de NVV tot wederopzegging toestemming om incasso-opdrachten te sturen naar
zijn bank om één keer per jaar van onderstaande rekening het contributiebedrag te doen afschrijven. Tevens
verleent ondergetekende zijn bank toestemming om een bedrag van zijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de NVV.
Zie voor gegevens NVV hiernaast. Zie voor gegevens ondergetekende hierboven.
Kenmerk machtiging: het u nog toe te kennen lidnummer.
Nederlandse Vakbond Varkenshouders

IBAN (Bankrekeningnummer)………………………………………………………………

Postbus 591
3770 AN BARNEVELD
Tel. (0342) 418 478
Fax (0342) 418 472

Plaats en datum: ........................................

Handtekening: .................................

E-mail info@nvv.nl
www.nvv.nl
KvK nr. 40124982

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.

Incassant ID: NL41ZZZ401249820000

