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Ja, ik word graag lid!
De Buurt is van ons allemaal!

Voornaam____________________________________________________________
Achternaam ___________________________________________________________
Geboortedatum____________________________________________________________
Huisnummer
Straat____________________________________________________________
Postcode____________________________________________________________
Plaatsnaam____________________________________________________________
E-mail adres____________________________________________________________
Telefoonnummer____________________________________________________________

Sepa. Incassant-id: NL55ZZZ630516800000 Actiecode: Puzzel 2020

Buurtcoöperatie De Eester zoekt mensen die de buurt een warm hart toedragen en ons
werk voor de buurt structureel willen steunen. Elk lid mag vier keer, gratis, naar de
Eettafel en heeft stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Gemiddeld geven
mensen 60 Euro per jaar, maar je kunt al vanaf 25 Euro lid worden. Een Vierkante
Meter Vriend geeft een substantieel bedrag en ontvangt ook korting op de huur van
onze ruimtes.
Ja, ik steun Buurtcoöperatie De Eester met een doorlopende machtiging en
als dank ontvang ik de jubileumpuzzel:
Lidmaatschap met een bedrag van 60 Euro per jaar
Lidmaatschap met een bedrag
Euro (vul in) per jaar
Vierkante Meter Vriend met een bedrag van 180 Euro per jaar
Door ondertekening van dit formulier geef je Buurtcoöperatie De Eester, Van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam toestemming om een doorlopende incasso-opdracht (een
keer per jaar) te sturen aan jouw bank om bovenstaand bedrag af te schrijven van jouw
rekening en aan jouw bank om doorlopend het bedrag van jouw rekening af te schrijven
overeenkomstig jouw opdracht. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
De puzzel wordt uitgereikt nadat het bedrag is afgeschreven. Buurtcoöperatie de Eester
neemt hiervoor contact met je op.
Datum:			

Plaatsnaam:

Handtekening:

Wil je meer weten over mogelijkheden om bij te dragen aan ons werk?
Neem contact op met Meta de Vries, mail meta@buurtcooperatieohg.nl

Jubileumpuzzel, 68 x 48 cm, 1.000 stukjes.

IBAN-nummer ___________________________________________________________

