Beste lezer,

Draag jij festival Op De Tôffel in Vierlingsbeek een warm hart toe? Word dan Bluumke Op De Tôffel”!
Een Bluumke, wat houdt dat nu precies in? Dit houdt in dat je het festival Op De Tôffel in
Vierlingsbeek steunt met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 25, het eerste jaar d.m.v. een eenmalige
machtiging (middels het bijgevoegde aanmeldformulier) en in de volgende jaren d.m.v. een
automatische incasso.
Wat wordt er met het bedrag dat je jaarlijks overmaakt gedaan? Dit zal hoofdzakelijk in het festival
geïnvesteerd worden. Hierbij valt te denken aan de aankleding van het terrein, het boeken van
bands, vernieuwing van onze podia, kortom: alles wat er nodig is om Op De Tôffel te kunnen blijven
organiseren. Naast deze investeringen zal er ook een deel van het bedrag jaarlijks ten goede komen
aan een aardigheidje voor onze Bluumkes.
Om je als Bluumke Op De Tôffel te kunnen zetten, hebben we wat gegevens van je nodig. Het is
daarom belangrijk het bijgevoegde aanmeldformulier volledig in te vullen en af te geven bij één van
onze bestuursleden (met wie je wellicht al contact hebt gehad over onze Bluumkes), op te sturen
naar het adres onderaan deze brief, of in te scannen en te mailen naar bluumke@opdetoffel.nl. Deze
gegevens worden dan zo spoedig mogelijk opgenomen in onze administratie, zodat je tijdens ons
festival optimaal als Bluumke kunt genieten!
Wij van Op De Tôffel willen je bij dezen alvast hartelijk verwelkomen als “Bluumke Op De Tôffel” en
bedanken je voor het vertrouwen in ons mooie festival!

Vriendelijke groeten,

Uw bloemist,
Stichting Op De Tôffel.

Nog vragen? Mail gerust naar bluumke@opdetoffel.nl.
Adres voor aanmeldformulieren: Postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek.

AANMELDFORMULIER BLUUMKE OP DE TÔFFEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Op De Tôffel te
Vierlingsbeek om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening de door hem/haar ingevulde
jaarbijdrage van “Bluumke Op De Tôffel” te incasseren.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u uw bank opdracht geven het geïncasseerde
bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 56 dagen de tijd.

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

Adres, postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik word Bluumke Op De Tôffel voor het bedrag van: € ………………………………………………………… per jaar.

Bank- of girorekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven beschreven.

Datum:

Handtekening:

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

