Onderwerp: Donatie verzoek

Meppel, 2017

Geachte Belangstellende,
Vanaf onze jaaravond in november hebben wij niet stil gezeten. Een greep uit onze
activiteiten; nestkasten zijn opgehangen, schoongemaakt en gecontroleerd, afspraken zijn er
gemaakt om gebiedjes te beschermen en de zwaluwenwand bij Tweeloo is martervrij gemaakt.
Verder zijn alle gegevens van weidevogels, uilen, zeldzame broedvogels, ringgegevens en
kolonievogels verstuurd naar de landelijke groeperingen.
Deze periode van het seizoen houden wij ons o.a. druk bezig met weidevogels, zwaluwen,
nestkastjes, uilen, visdiefjes, Bodelaeke, retentiegebied ziekenhuis, Bijeneters Werkgroep
Nederland en met het ringen van vogels.
Op onze website www.vliegvlugmeppel.nl wordt regelmatig de activiteiten van onze
werkgroep vermeld. Zo krijgt u een prima overzicht van de ontwikkelingen van dit seizoen in
onze regio. Als donateur ontvangt u ook ons jaarverslag digitaal als uw mailadres bij ons
bekend is.
Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wij hopen dat u ons dit
jaar wilt ondersteunen, zodat wij ook in de toekomst deze werkzaamheden ten behoeve van de
vogelstand in onze regio kunnen blijven uitvoeren.
Wij verzoeken u vriendelijk uw donatie voor het lopende jaar over te maken. De
minimum bijdrage is € 10,00 maar een hoger bedrag is natuurlijk altijd welkom.
Het bedrag kunt u overmaken op bankrek. NL58 RABO 0333 1001 15 t.n.v. VWG
Vliegvlug te Meppel.
U kunt ons ook machtigen tot automatische incasso, voor u en voor ons een aanzienlijk gemak.
Dit levert tevens een flinke kostenbesparing op voor VWG Vliegvlug. Stuur daarom uw
ingevulde machtiging aan de ommezijde meteen retour. Dat mag natuurlijk ook via de mail.
U wordt opgenomen in ons donateursbestand.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Hilbert Folkerts ( Voorzitter )
0522-257282
PS - Als uw mailadres nog niet bij ons bekend is ( u heeft van ons nog niet eerder een bericht
via de mail ontvangen) stuur dan s.v.p. even een mailtje naar info@vliegvlugmeppel.nl
VWG Vliegvlug - Werkhorst 3 - 7944 AP Meppel - www.vliegvlugmeppel.nl – Bank NL58RABO0333100115

Machtigingsformulier automatische incasso

Ondergetekende,
De heer/mevrouw

………………………………………………………………..

Adres

…………………………………………………......................

Postcode en woonplaats

……………………………………….......................................

Telefoonnummer

……………………………………………………...................

IBAN bankrekening

………………………………………………………………..

Email

……………………………………………………...................

machtigt hierbij VWG Vliegvlug Meppel tot wederopzegging om jaarlijks het aangekruiste
donatie bedrag te doen afschrijven van zijn bovengenoemde bankrekening.
Jaarlijks bedrag

NB

O
O
O

€ 10,00 ( minimale bijdrage)
€ 15,00
€ 20,00

O
O
O

Plaats en datum

Handtekening

...........................................................

........................................

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het
bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn
bank terug te vorderen.

De ingevulde machtiging kunt u mailen naar: info@vliegvlugmeppel.nl
of sturen naar:

€ 25,00
€ 50,00
anders nl. €.........

Penningmeester VWG Vliegvlug
Werkhorst 61
7944 AS te Meppel

