Z.O.Z.

Doorlopende machtiging

SEPA

Naam: Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen Raard en Bornwird
Adres: Lineleane 1b
Postcode: 9155AP
Woonplaats: Raard
Incassant ID: NL73ZZZ400002730000
Kenmerk machtiging: …………………………………………………(wordt voor u ingevuld)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “Dorpsbelangen
Raard en Bornwird” de jaarlijkse contributie te incasseren. De contributie wordt
elk jaar begin oktober geïncasseerd.
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.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..
Postcode: …………………………………………………………………………………………………....
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………………………….
Email adres: ………………………………………………………………………………………………..
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………..

Handtekening……………………………………..

¨ Ik maak het bedrag liever zelf over
¨ Ik ben niet bereid om elk jaar contributie aan dorpsbelang te betalen
¨ Ik ontvang graag de online nieuwsbrief van Raard-eo
Dit formulier graag inleveren bij:
Jellie Hiemstra, Betty van der Veen of Pieter Meindertsma.
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Z.O.Z.
Aan alle inwoners van Raard, Bornwird en omstreken

Oktober 2018

Lid worden van Dorpsbelang Raard / Bornwird
Beste dorpsgenoten,
Wilt u het formulier op de achterkant van deze brief invullen en inleveren op één
van de aangegeven adressen? Ook wanneer u geen contributie wilt betalen,
vragen wij u om dit aan ons door te geven. Dan verwerken wij dat in onze
administratie.
De jaarlijkse contributie is 6 euro per adres.
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Jellie Hiemstra of Betty van
der Veen.
Alvast hartelijk bedankt!
Wat is en wat doet Dorpsbelang?
De vereniging van Dorpsbelang Raard/Bornwird fungeert als gesprekspartner,
klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang
Raard/Bornwird belangenbehartiger, spreekbuis en antenne voor de inwoners
van de dorpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en
zaken zoals de speeltuin en ijsbaan. Hiervoor is regelmatig contact met de
gemeente Dongeradeel en vindt periodiek overleg plaats met Burgemeester en
Wethouders. Dorpsbelang Raard/Bornwird organiseert tevens elk jaar een
ledenvergadering.
Bestuur
Het bestuur van Dorpsbelang Raard/Bornwird bestaat uit de volgende leden:
Betty van der Veen (voorzitter)
Tjitske Tania (secretaris)
Jellie Hiemstra (penningmeester)
Hoeke Sjouke Hiemstra (lid)
Pieter Meindertsma (lid)
Contact
Neem contact op met dorpsbelang via email, doarpsbelangraardeo@gmail.com
of persoonlijk via 1 van de bovengenoemde personen.
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