Stichting
Volkssterrenwacht
Bussloo

Bezoekadres:
Bussloselaan 4
7383 RP BUSSLOO
Secretariaat:
Lierderstraat 16
74264 BH Lieren
Overige gegevens:
0571-262006
info@volkssterrenwachtbussloo.nl
www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Bank: NL87RABO 0383 3147 47

Donateurs formulier
De volgende gegevens heeft VSB nodig om u te voorzien van informatie omtrent uw
donateurskaart, Astrovisie en nieuwsbrieven.
Graag de relevante gegevens hieronder invullen.
Voor en achternaam

:

Mailadres

:

Adres (alleen voor donateur B)

:

Postcode en woonplaats (idem)

:

Telefoonnummer

:

Donateurs categorie

:

Donateur A
Donateur B
Gratis toegang
Gratis toegang
Astrovisie via mail in pdf
Astrovisie hardcopy via post
Per kalenderjaar € 35,00
Per kalenderjaar € 45,00
Toeslag voor gezin € 10,00 =
Toeslag voor gezin € 10,00 =
Donateur AG € 45,00
donateur BG € 55,00
Indien u gedurende het jaar donateur wordt , betaalt u per resterend kwartaal een kwart van het jaarbedrag.
Donateur A per kwartaal
Donateur B per kwartaal
Per kwartaal A € 8,75
Per kwartaal B € 11,25
Per kwartaal AG € 11,25
Per kwartaal BG € 13,75
U maakt uw donatie over op ons bankrekeningnummer NL87 RABO 0383 3147 47 t.n.v.
Volkssterrenwacht Bussloo onder vermelding van “Donatie en de categorie”. Donaties na
1 december worden geacht bestemd te zijn voor het daaropvolgende kalenderjaar.
Volkssterrenwacht Bussloo verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en heeft een privacy overeenkomst opgesteld.
Deze is ook op te vragen bij de balie, via info@volkssterrenwachtbussloo.nl en te raadplegen
via www.volkssterrenwachtbussloo.nl
Ik ga wel/niet akkoord met de privacy overeenkomst en de verwerking van mijn gegevens ten
behoeve van mijn donateurschap (aankruisen)
 Ik ga akkoord
 Ik ga niet akkoord met de privacy overeenkomst (let op: U ontvangt geen Astrovisie en

nieuwsbrieven van VSB. Een donatie is natuurlijk altijd van harte welkom)
Handtekening (verplicht)

: ………………………………………………………………………

Plaats en datum

: ………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Volkssterrenwacht Bussloo.

Lid Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS)

