
 
    
Machtigingsformulier 
 

 
 
Beste vrienden van Tynaarlo 1200, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat ons dorp in 2020 haar 1200 jarig bestaan mag vieren. Deze bijzondere 
gebeurtenis willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wij willen deze gelegenheid met het hele dorp groots 
vieren.  
Inmiddels is er een activiteitencomité actief, dat nu al druk aan het brainstormen is, om voor ons allen een 
mooi programma samen te stellen. Het resultaat van dit programma is erg afhankelijk van financiële 
middelen. Deze financiële middelen zullen we voor een deel via sponsoren binnen halen, maar er wordt ook 
een bijdrage van de inwoners gevraagd. Wij vragen u daarom om donateur te worden van Stichting 
Tynaarlo 1200.  
 
Als donateur:  

- maakt u elk half jaar kans op leuke prijzen, 
- wordt u twee keer per jaar op de hoogte gehouden via het Tynaarlo 1200 Magazine, 
- kunt u, voor een vrienden prijs, een “Tynaarlo 1200” paraplu aanschaffen, 
- krijgt u korting op diverse activiteiten die door de Stichting Tynaarlo worden georganiseerd. 

 
En het mooiste geschenk is natuurlijk het onvergetelijke feest! 
 
 

 

 Ik kies voor een halfjaarlijkse bijdrage van : 1200  cent, met bijbehorende voordelen. 

 Ik kies voor een halfjaarlijkse bijdrage van : .........  Euro 

 

Naam:     :………………………………..      Telefoonnr. :……………………................. 

 

Adres     :………………………………..       E-mailadres  :………………………………... 

 

Postcode/plaats   :………………………………..     

  

Datum     :..............................................     Handtekening: ….......................................... 

 

TYTYNAARLO  1200 JAAR 



 

 

 

Doorlopende SEPA machtiging voor automatische incasso 
 

Naam: Stichting Tynaarlo 1200  Incassant ID: 
…................................................................ 

Adres: Dorpsstraat 53 Kenmerk machtiging: 
…................................................... Plaats: Tynaarlo 

Land: Nederland 
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Tynaarlo 1200 om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het 
programma voor het 1200-jarig bestaan van Tynaarlo in 2020. Als u het niet eens bent met deze afschrijving 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam: IBAN Rekeningnummer: 

Adres: Land: 

Postcode/plaats: Handtekening: 

Plaats en datum: 
 


