ik wil graag
meehelpen
Ja, ik wilJa,verder
graag
meehelpen
ditdit project
van de grond te tillen door mijn

project verder van de grond te
steun.steun.
tillen door mijn

Met uw steun zorgen wij dat het archief

Met uw steun zorgen wij dat het archief van o.a.
vanVries
o.a. wordt
meester
Tromp de
meester Tromp de
uitgezocht
en Vries
op wordt
de website is te uitgezocht
bekijken enen
in op
te zien.
de website is te bekij-

Graag volledig ingevuld insturen naar:
STICTING
URKER
TAOL insturen naar:
Graag
volledig
ingevuld
STICHTING URKER TAOL
p/a:Lacon
Lacon12
12
p/a:
8321 SR Urk
8321 SR Urk

kenwijen
in digitaal
te zien. woordenboek
U zorgt ervoor dat
een
en digitaal gezegdenboek kunnen samenstellen.

U zorgt ervoor dat wij een digitaal
woordenboek
digitaal gezegden
En u zorgt ervoor
dat ons groteen
cultuurbezit,
‘oenze taol’ blijftboek
bestaan.
kunnen samenstellen.
Stichting UrkerEn
Taol
u zorgt ervoor dat ons grote cultuur-

bezit, ‘oenze taol’ blijft bestaan.
Stichting Urk Taol

Uw naam:
Uw naam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:

Adres: Postcode:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:
Postcode:
………………………………………………… Woonplaats: …………………………………………………………………………..
Telefoon:
Telefoon: ………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………………..
E-mail:
Hierbij machtig ik de Stichting Urker Taol te Urk om
1.
2.

€ 7,50 per kwartaal / € 30,— per jaar
Hierbij machtig ik de Stichting Urker Taol te Urk om
€ 10,— per
kwartaal
/ € 40,— /per
jaarper jaar
€7,50
per kwartaal
€30,-

3.

€10,per kwartaal
€40,€ 15,— per
kwartaal
/ € 60,—/per
jaarper jaar

€15,per kwartaal
€60,€ 20,— per
kwartaal
/ € 80,—/per
jaarper jaar
€20,- per kwartaal / €80,- per jaar
5.
€ …….. Per jaar (minimaal € 30,—)
€
per jaar (minimaal €30,-)
Juiste getal a.u.b. omcirkelen. Af te schrijven tot wederopzegging.
af te schrijven tot wederopzegging.
Nee, er mag eenmalig € ………………………………………………………. Worden afgeschreven worden als gift

4.

Van bankrekening:
……………………………………………………………………………
Nee, er mag
eenmalig €
afgeschreven worden als gift
van bankrekening:
Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:
Onze donateurs krijgen als welkomstgeschenk een prachtige transfer toegezonden om op uw GFT of HuisOnze donateurs krijgen als welkomstgeschenk een prachtige transfer toegezonden om op uw GFT of Huisvuilcontainer
vuilcontainer
teNooit
plakken.
Nooit
meer
zoeken
container
van ueen
is.aanmerkelijke
Verder krijgen
te plakken.
meer zoeken
welke
container
van uwelke
is. Verder
krijgen donateurs
kortingdonateurs
op toekom- een aanmerstige uitgaves van de Stichting Urker Taol.
kelijke korting op toekomstige uitgaves van de Stichting Urker Taol.
In de pijplijn zit een uitgave van de strips uit Het Urkerland (150-tigertjes) en een spreekwoordenboek. Wanneer u een

e-mailadres
per strips
nieuwsbrief
hoogte gehouden
van de vorderingen
en van
aanbiedingen.
In de pijplijn
zit hebt
eeningevuld,
uitgavewordt
vanude
uit op
hetdeUrkerland
(150-tigertjes)
en een
spreekwoordenboek.
WanWij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Er geldt een weigeringsperiode van 30 dagen, waarbinnen u
neer u de
een
emailadres
ingevuld,
wordt
u per
op de hoogte gehouden van de vorderingen
incasso
ongedaan hebt
kunt maken.
U kunt per
kwartaal
weernieuwsbrief
opzeggen.
en van aanbiedingen. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Er geldt een weigeringsperiode van 30 dagen, waarbinnen u de incasso ongedaan kunt maken. U kunt per kwartaal weer opzeggen.

