
MACHTIGINGSKAART PROTESTANTSE GEMEENTE DRACHTSTERCOMPAGNIE 

ABONNEMENT KEPPELSTOK 
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging machtiging aan de 
Protestantse Gemeente te Drachtstercompagnie, om van zijn/haar 
rekening, per jaar, het abonnementsgeld voor de Keppelstok te incasseren. 
Het abonnementsgeld staat vermeld in de Keppelstok en zal in de maand 
februari worden afgeschreven. Een abonnement loopt van 1 januari t/m 31 
december. 

Naam en voorletters ................................................................................. 

Adres ................................................................................................... 

Postcode en woonplaats ............................................................................. 

Bankrekeningnummer .................................... Gironummer ....................... 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw bank opdracht 
geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 30 dagen 
tijd. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is 
beschreven. 

Datum Handtekening .............................. ............................................... 



MACHTIGINGSKAART PROTESTANTSE GEMEENTE DRACHTSTERCOMPAGNIE 

BIJDRAGE SOLIDARITEITSKAS 
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging machtiging aan de 
Protestantse Gemeente te Drachtstercompagnie, om van zijn/haar 
rekening, per jaar, de bijdrage voor de solidariteitskas te incasseren. Het 
bedrag voor de solidariteitskas bedraagt € 10,= per belijdend lid en voor 
doopleden boven de 18 jaar. Het zal in de maand mei worden 
afgeschreven. 

Naam belijdend lid: .................................................................. € .......... 

Naam belijdend lid: .................................................................. 

Naam dooplid/-leden: ............................................................... 

Totaal aantal leden x € 10,=  € …………

Naam en voorletters ................................................................................. 

Adres ................................................................................................... 

Postcode en woonplaats ............................................................................. 

Bankrekeningnummer ....................................... Gironummer ..................... 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw bank opdracht 
geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 30 dagen 
tijd. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is 
beschreven. 

Datum Handtekening .......................... ............................................... 



MACHTIGINGSKAART PROTESTANTSE GEMEENTE DRACHTSTERCOMPAGNIE 

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging machtiging aan de 
Protestantse Gemeente te Drachtstercompagnie, om van zijn/haar rekening 
de vrijwillige bijdrage te incasseren. Het bedrag zal tussen de 20e en 25e 

dag van de maand worden afgeschreven. 

De vrijwillige bijdrage bedraagt: 

€ ........................ 0 per maand 0 per kwartaal 0 per half jaar 

Naam en voorletters ................................................................................ 

Adres ................................................................................................. 

Postcode en woonplaats ........................................................................... 

Bankrekeningnummer ................................. Gironummer ........................ 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw bank opdracht 
geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 30 dagen 
tijd. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is 
beschreven. 

Datum Handtekening ........................... .......................................... 



WIJZIGINGSSKAART PROTESTANTSE GEMEENTE DRACHTSTERCOMPAGNIE

Hierbij wil ik graag de volgende wijziging doorgeven:

Graag aanvinkenen welke wijziging voor u van toepassing is       V

 Abonnement van de keppelstok opzeggen

 Mijn Vrijwillige Bijdrage Wijzigen:

Oude bedrag: € ………………. Nieuwe Bedrag: € ………………..

 de Frequentie van mijn Vrijwillige Bijdrage Wijzigen:

Op dit moment betaal ik  0 per maand 0 per kwartaal 0 per half jaar

Ik wil vanaf datum: …../…../……. Graag 0 per maand 0 per kwartaal 0 per half 
jaar, gaan betalen.

Naam en voorletters ................................................................................. 

Adres ................................................................................................... 

Postcode en woonplaats ............................................................................. 

Bankrekeningnummer ....................................... Gironummer ..................... 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw bank opdracht 
geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 30 dagen 
tijd. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met wederopzegging machtiging 
aan de Protestantse Gemeente te Drachtstercompagnie, om van zijn/haar 
rekening de nieuwe vrijwillige bijdrage te incasseren. Het bedrag zal 
tussen de 20e en 25e dag van de maand worden afgeschreven. 

Datum Handtekening ........................... ............................................... 


