
 

Stichting Vrienden Kerk op de Heul 

Kooijstraat 32 
3295 BG ‘s-Gravendeel 
KVK nr: 69614784 

Donateur worden 
Het centrum van 's-Gravendeel wordt sinds 1601 gekenmerkt door een markant kerkgebouw. De 

vrienden van de kerk op de Heul hebben tot doel om dit gebouw voor het dorp in stand te 

houden. U kunt als particulier lid worden van deze stichting en hiermee een bijdrage leveren aan 

het centrum van 's-Gravendeel.  

Met een bijdrage van minimaal €10,00 per jaar bent 

u donateur van de stichting. In december of januari 

ontvangt u een digitale factuur en vanaf 2018 zal dit 

bedrag automatisch worden afgeschreven. Als u 

donateur wilt worden vult u dan de achterzijde van 

dit formulier in. 

U kunt dit formulier inleveren op bovenstaand adres 

of mailen naar 

ledenadministratie@vriendenkerkopdeheul.nl. 

Alvast dank voor uw bijdrage, 

Hessel Visser, Mels van den Boogaard  

en Pieter Hartman 

 

   

 

 

 

 



Doorlopende SEPA Machting - Donateurs 

Naam:  Stichting Vrienden Kerk op de Heul 

Adres:  Kooijstraat 32 

Postcode: 3295 BG Plaats:  ‘s-Gravendeel 

Kenmerk machting:  Donateursbijdrage Stg Vrienden Kerk op de Heul 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden Kerk op de 

Heul doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank vanaf 2018 om jaarlijks het 

toegezegde bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw donateursbijdrage en uw bank de 

toestemming om doorlopend het bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Stichting Vrienden Kerk op de Heul. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u hem 

laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. De eerste bijdrage zal middels een digitale factuur 

geschieden die u via e-mail ontvangt. 

Naam: _________________________________________ 

Adres: _________________________________________ 

Postcode: ___________     ______ Plaats: ______________________ 

E-mail: _________________________________________ Telefoon: ______________________ 

Bedrag: 0 € 10,00   

0 Ik doneer meer € _________ ,  ____ 

IBAN Rekening: _________________________________________ 

Datum: _________________________________________ 

Plaats: _________________________________________ 

Handtekening: 

 

 

 

 


