Aanmeldingsformulier - Sponsorprogramma Stichting ESM
Vriendelijk verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen en te versturen naar het postadres of via e-mail info@stichtingesm.nl.

UW GEGEVENS*:
M

Voorletters en voornaam

V

Achternaam
Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats
Telefoon/mobiele nr.

Geboortejaar

E-mailadres

KIES UW SPONSOR PAKKET:
A.
Uw keuze:

Pakket

A

Uw keuze:

Pakket

B
Uw keuze:

Pakket

C

Standaard sponsoring, per kind: € 20,00 per maand of € 230,- per jaar
U sponsort persoonlijk een kind.
U ontvangt: 1x per jaar een foto van uw sponsorkind + tekening/verhaaltje, 4x per jaar nieuwsbrief
Aantal te sponseren kinderen: _________<< invullen
Groepssponsoring:
€ 10,00 per maand of € 115,- per jaar
U sponsort samen met een andere sponsor één kind.
U ontvangt: 1x per jaar een foto van het sponsorkind + tekening/verhaaltje, 4x per jaar nieuwsbrief
Vrije sponsoring:
€ ______,___1 per maand of € ______,___ per jaar
U steunt het sponsorprogramma zonder verbonden te zijn aan een kind.
U ontvangt: 4x per jaar nieuwsbrief

KEUZE OPTIES: (KRUIS UW KEUZE AAN)
Betalingsmethode:

ik maak het zelf over (per jaar)
Doorlopende SEPA-machtiging (per maand)

Nieuwsbrief:

JA, schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief van Stichting ESM

KIEST U VOOR EEN DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING2, VUL DAN DE ONDERSTAANDE GEGEVENS IN:
Rekeningnummer IBAN:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Stichting ESM om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het
sponsoren van een kind/kinderen;
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting ESM.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Gegevens incassant
Naam:
Adres en woonplaats:
Raperbeek 146, Barneveld
Postcode:
Land:
Nederland
Incassant-ID:
Kenmerk
NL__________ << in te vullen door ESM
machtiging:
1

Stichting Ebenezer School Malawi (ESM)
3772 RX
NL56ZZZ545343990000

Bij Doorlopende SEPA-machtiging wordt max. 5% van het bedrag ingehouden voor administratiekosten.
wederopzegging, dit kan via info@stichtingesm.nl
* Uw persoonsgegevens worden door Stichting ESM vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden.
2Tot

