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Donateur worden ?!? 

 
Beste dames en heren, 
 
Popkoor Young Voices biedt u als enthousiaste fan de mogelijkheid om donateur te worden. Als donateur 
ondersteunt u het koor met een financiële bijdrage van minimaal € 10,- per jaar. Een hogere bijdrage is 
natuurlijk altijd welkom! 
 
Wat gebeurt er met uw bijdrage? 
Om gevarieerde optredens te kunnen geven, hebben wij oefenmateriaal nodig zoals arrangementen, 
songteksten en CD's. Workshops voor de leden, onderhoud en aanschaf van muziekinstrumenten en 
aankleding van de zaal tijdens ons concert, zijn allemaal elementen die hard nodig zijn om goed voor de 
dag kunnen komen en u te laten genieten. 
 
Wat krijgt u er voor terug? 
Als u zich aanmeldt als donateur, ontvangt u 2x per jaar een nieuwsbrief om u, naast de laatste nieuwtjes, 
op de hoogte te houden waar en wanneer wij optreden.  
Ook krijgt u 50% korting op de eerste toegangskaart voor ons eigen concert. 
 
U wordt donateur door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij één van onze 
koorleden of te zenden aan Popkoor Young Voices, p/a Van Zwietenlaan 11, 6957 AJ Laag Soeren. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.youngvoices.nl of mail naar 
info@youngvoices.nl 
 
Groeten en alvast hartelijk bedankt voor uw steun! 
Leden en bestuur van Popkoor Young Voices 
 
 
Ondergetekende 
 
Dhr. / Mevr. : ………………………………………………………………………………. 
 
Adres : ………………………………………………………………………………. 
 
Postcode : ………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats : ………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon : ………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres : ………………………………………………………………………………. 
 
Verklaart hierbij zich aan te melden als donateur van popkoor "Young Voices" en wenst de jaarlijkse 
donateursbijdrage (minimaal € 10,-) via een automatische incasso te voldoen.  
 
Graag separaat machtigingsformulier invullen  
 
 
Handtekening  : …………………………………………………………………………. 
 
 
In te vullen door de penningmeester of secretaris van popkoor "Young Voices" :  
 
Verwerkt door : …………………………………    Datum : ………………………………. 
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Machtigingskaart donateur              
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan Popkoor 
Young Voices om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening éénmaal per jaar, na melding 
vooraf, het hieronder aangekruiste bedrag af te schrijven wegens jaarlijkse donateursbijdrage. 
 
 Minimale donateursbijdrage € 10,00 
 
 Zelf te bepalen bijdrage, namelijk: € …..… 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder beschreven. 
 
 
Naam en voorletters : ........................................................................................................ 
 
Adres : ........................................................................................................ 
 
Postcode : ……………………………………………………………………     
 
Woonplaats : ........................................................................................................ 
                            
IBAN-rekeningnummer: ........................................................................................................  
 
Datum : .………………………………………………................................ 
 
Handtekening : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Machtiging voor automatische afschrijving 
 
Machtiging is gemakkelijk: 

• u vergeet nooit te betalen; 

• u houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten 
boeken; 

• u kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 
 
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf 
toestemming voor geeft. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op dit formulier, zet er uw 
handtekening onder en stuur dit formulier naar degene die u wilt betalen. 
 
Indien u wilt stoppen met de automatische betaling, kunt u dit doen door dit te melden aan 
degene die u met dit formulier de machtiging heeft verleend. Dit kan telefonisch of middels een 
brief of e-mail, zie contactgegevens bovenaan dit formulier. 
 


