
 

 

Beste donateur of toekomstige donateur van  
“het hertenkamp te Midwolda”, 
 
Het hertenkamp is een prachtige plek voor onze dieren en voor u 
(zowel jong en oud). Onze vrijwilligers verzorgen de dieren met veel 
aandacht, passie & liefde. Om dit te blijven bekostigen ontvangt het 
hertenkamp elk jaar subsidie. Helaas is deze subsidie niet toereikend 
om in alle behoeften van de dieren te kunnen voorzien. Daarom willen 
wij graag (hernieuwd) een beroep op u doen.  
 
U, als bestaande donateur, was gewend om elk jaar een 
acceptgirokaart in de bus te ontvangen. Helaas brengt dit voor ons 
teveel kosten met zich mee. Maar hiervoor in de plaats hebben wij nu 
de mogelijkheid om een door u afgegeven automatische incasso te 
incasseren. U geeft hierbij aan of u een eenmalige of een periodieke 
incassomachtiging wenst en wij zorgen voor een afschrijving van het afgesproken bedrag van uw rekening. 
Zo hoeft u nergens meer naar om te kijken en kunnen wij, samen met onze vrijwilligers, een mooi 
hertenkamp voor u en onze dieren blijven neerzetten. Uiteraard mag u ook zelf een bijdrage aan ons 
overmaken. De keuze is geheel aan u. 
 
Wilt u ons door een machtiging blijven steunen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en bij ons 
inleveren. Wilt u liever zelf een bedrag aan ons overmaken, dan kunt u dit doen op rekeningnummer 
NL 65 RABO 0382 6110 20 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Midwolda, onder vermelding van "Donatie 
Hertenkamp". 
 
Heeft u vragen over een machtiging of overboeking, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester 
Gerard Wolters, tel. 06-54387531. U kunt het machtigingsformulier inleveren op Dr. O. Botjeslaan 86 te 
Midwolda. Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet,  
Vrijwilligers Hertenkamp Midwolda                            
 

De vrijwilligers van het hertenkamp  
Doorlopende of eenmalige machtiging 
 
Aan   Dorpsbelangen Midwolda, Dr. O. Botjeslaan 86, 9681 GE Midwolda (NL) 
Omtrent   Donatie Hertenkamp 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dorpsbelangen Midwolda om eenmalig of 
doorlopend opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag als afgesproken van uw rekening af te 
schrijven. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam   __________________________________________ 

Adres   __________________________________________ 

Postcode  __________ Plaats __________________________ 

IBAN         

Plaats & datum __________________________________________ 

Handtekening  __________________________________________ 

Bedrag   € 5,—/€ 10,—/€ 15,—/€ 25,—/anders €  * (minimaal € 5,—) 

Periode  per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar / eenmalig * 

  * doorhalen wat niet van toepassing is 


