
aanmeldformulier vrienden van bij katrien

Doorlopende machtiging

van belang

Vrienden van Bij Katrien heeft als doel om de actviteiten van Bij Katrien te steunen door 
aanvullende financiële bijdragen, zodat goede initiatieven door kunnen gaan. 
Ook als daar binnen de bestaande begroting geen geld voor is. Het geld wordt in overleg 
met het bestuur besteed aan dingen die wij en jullie belangrijk vinden, maar waarvoor niet 
altijd geld is. De penningmeester beheert de gelden namens de Vrienden van Bij Katrien.
Je wordt vriend omdat je Bij Katrien vooruit wilt helpen. Je bent Vriend van Bij Katrien als 
je het aanmeldformulier ondertekend hebt en je bijdrage op de bankrekening van Bij Katrien 
staat. De minimale financiele bijdrage is 25 euro per jaar, maar meer mag natuurlijk altijd en 
zal goed worden besteed. Meer informatie via info@bijkatrien.nl. 
Voor aanmelding dit formulier volledig invullen en na ondertekening afgeven bij: 
Bij Katrien, triniteitstraat 17-19. 
Als Vriend van Bij Katrien ontvang je dan direct een leuke katoenen tas!

Incassant:

Stichting Huiskamer Bij Katrien
Triniteitstraat 19
5211 KW ‚s-Hertogenbosch
Incassant ID: NL58ZZZ630358630000

Plaats en datum

Je bent Vriend van Bij Katrien als:
• je dit formulier volledig ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd,
• jouw eerste bijdrage op de bankrekening van Bij Katrien is bijgeschreven. 

Opzeggen
• Opzeggen kan per email naar info@bijkatrien.com

Inning van de bijdrage
• Je machtigt Bij Katrien om de bijdrage te innen, zolang je Vriend van Bij Katrien bent. 
• De geïnde bijdrage wordt bijgeschreven op NL18RABO0303071575 t.n.v. Bij Katrien.
• De bijdrage wordt de eerste keer binnen twee weken na aanmelding geïnd.
• Voor elk opvolgend jaar wordt de bijdrage in de eerste maand van het jaar geïnd.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BijKatrien om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van BijKatrien. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrij-
ving coontact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening

Naam:

Bankrekening/IBAN:

Adres:

Land:

Postcode: Woonplaats :


