Studievereniging “De Veetelers”
De Elst 1
6708 WD Wageningen
Veetelers@wur.nl
Tel: 0317-483984
Betreft:

Donatie

Datum: juli 2016

Geachte donateur,
Afgelopen jaar bent u donateur geweest van Studievereniging "De Veetelers". Middels deze weg wordt
u in de gelegenheid gesteld studievereniging “De Veetelers” ook komend jaar financieel te steunen
en op deze manier ertoe bij te dragen dat studievereniging "De Veetelers" door kan blijven gaan met
hun activiteiten.
U kunt donateur van studievereniging "De Veetelers" worden door het storten van een bedrag van
tenminste € 20,00. Hiervoor ontvangt u rond januari 2017 de Drieëndertigste Zoötechnische Almanak.
Behalve een prachtig overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar bevat deze Almanak ook een
adressenlijst en telefoonnummers van alle (oud-)Veetelers die hiervoor toestemming hebben gegeven.
Wilt u meer betrokken blijven bij onze studievereniging, dan bieden wij u de mogelijkheid een
abonnement te nemen op ons maandblad ‘De Veeteler’. Voor € 8,00 extra krijgt u het maandblad
gedurende één jaar bij u thuis.
Er zijn twee mogelijkheden om dit bedrag over te maken, namelijk door middel van een jaarlijkse
automatische incasso of door het gewenste bedrag zelf over te maken naar de rekening van
Studievereniging “De Veetelers”.
De eerste mogelijkheid is dat u éénmalig toestemming geeft via onderstaand formulier, waarna wij
ieder jaar automatisch, tot wederopzegging, dit bedrag afschrijven van uw rekening. Wilt u niet langer
doneren aan studievereniging “De Veetelers” dan moet u ons dit uiterlijk één maand voor de nieuwe
termijn, dus voor 1 oktober, laten weten.
De tweede mogelijkheid houdt in dat u zelf tenminste € 20,00 overmaakt op rekeningnummer NL 82
ABNA 0502 87 1334 onder vermelding van uw naam en "donatie". Ook willen wij u vragen om uw
adres te vermelden, omdat in het ledenbestand meerdere personen zowel dezelfde achternaam als
voorletters hebben. Wilt u tevens de ‘De Veeteler’ ontvangen, maak dan tenminste € 28,00 over onder
vermelding van uw naam, adres en "donatie + abonnement". We stellen het op prijs als u uw donatie
vóór 1 november 2016 wilt overmaken.
Daarnaast zou het fijn zijn als u ons op de hoogte kunt stellen van uw huidige e-mailadres. Hierdoor is
het voor ons makkelijker contact met u op te nemen als wij vragen hebben betreffende uw
donateurschap.
Als laatste willen wij u een verzoek doen. We waarderen het dat u ons een adreswijziging stuurt als u
verhuist. Daarnaast houdt het KLV Loopbaancentrum ook een adressenlijst bij. Mocht u verhuizen, wilt
u dan tevens een adreswijziging sturen naar KLV, postbus 79, 6700 AB Wageningen. Dit kan tevens
per e-mail, uw bericht kunt u sturen naar info@klv-ledenadmin.nl. Zij hebben een up-to-date bestand
van alle afgestudeerde landbouwingenieurs.
Met vriendelijke groet,
namens studievereniging “De Veetelers”
Laura Priems
Penningmeester

Studievereniging “De Veetelers”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulier donateurschap
NAAM (voorletters + achternaam)………………………………………………………………………
ADRES…………………………………………………………………………………………………….
POSTCODE ………………………………………………………………………………………………..
WOONPLAATS…………………………………………………………………………………………….
E-MAILADRES................................................................................................................................
GEWENSTE BETAAL METHODE:
o Hierbij geef ik Studievereniging “De Veetelers” toestemming om, tot wederopzegging,
jaarlijks het bedrag van €…...... af te schrijven van IBAN ...................…………...............
o Hierbij geef ik Studievereniging “De Veetelers” toestemming om éénmalig het bedrag
van €…...... af te schrijven van IBAN …………....................……….............
o Ik maak het bedrag van €.... zelf over naar NL82 ABNA 0502 87 1334 t.a.v. De
Veetelers, o.v.v. naam en adres
PRIVÉGEGEVENS
o Ik ga akkoord dat mijn privégegevens gebruikt worden voor studievereniging “De
Veetelers”.
o Ik ga niet akkoord dat mijn privégegevens gebruikt worden voor studievereniging “De
Veetelers”.
Wanneer u akkoord gaat zullen uw privégegevens vertrouwelijk behandeld worden. Persoonsof adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor verenigingsdoeleinden en de KLV.

Handtekening

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

