
Word vriendje van de Natuurspeelweide Cothen! 
 

Natuurspeelweide Cothen is een stichting zonder winstoogmerk. Hier mag je spelen, de natuur 

ontdekken en je eigen avonturen beleven. Bouw, klauter, klieder, sluip en kruip, speel in en met 

de natuur. Het biedt kinderen en ouders inspiratie om verbonden te raken met de natuur. 

Voor meer informatie zie onze website www.natuurspeelweidecothen.nl. 

Wij vinden het belangrijk dat de Natuurspeelweide voor iedereen toegankelijk is en vragen 

daarom geen entree. Het gros van de werkzaamheden voor het onderhoud en de 

activiteiten van de Natuurspeelweide wordt uitgevoerd door vrijwilligers en ook het bestuur 

is onbezoldigd. Er blijven echter altijd zaken waarvoor financiële middelen nodig zijn, zoals 

verzekeringen, wettelijke keuringen van speeltoestellen, reparaties en onderhoud, 

enzovoorts. Als vriendje van de Natuurspeelweide maak je het mogelijk dat wij deze kosten 

kunnen voldoen en de Natuurspeelweide haar sociale en educatieve functie kan behouden 

en ontwikkelen. 

Hoe werkt het:  

* Je machtigt Stichting Natuurspeelweide Cothen om per jaar een bedrag naar keuze van u  

bankrekening af te schrijven.  

* Je ontvangt als vriendje  (desgewenst) geregeld een digitale nieuwsbrief met het laatste 

nieuws over de Natuurspeelweide.  

* Je bent tijdens openingstijden altijd welkom om te bekijken of wij je geld goed besteden.  

* Als je geen vriendje meer wilt zijn van Stichting Natuurspeelweide Cothen, kun je dit per e-

mail of brief bij ons melden. Er wordt dan geen bijdrage meer geïncasseerd.  

( SEPA id: NL51ZZZ753372230000 ) 
___________________________________________________________________________ 

Ja, ik word vriendje van de Natuurspeelweide Cothen.  

 

Machtiging met ingang van datum: ____________________ 

De heer/mevrouw/familie (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters: ____________________      Achternaam: _______________________________ 

 

Adres: ________________________        Postcode/woonplaats: _______________________ 

 

Telefoonnummer: _________________   E-mailadres: _______________________________ 

Ik machtig tot wederopzegging de Stichting Natuurweide Cothen 

€______  af te schrijven van mijn rekeningnummer(IBAN) NL__________________________ 

*Ik ontvang wel/niet graag de digitale nieuwsbrief (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Datum:_____________________ Handtekening:_____________________  

Print en stop het ondertekende formulier in de brievenbus aanwezig op de 

Natuurspeelweide Cothen, of scan en mail naar penningmeesternswc@gmail.com. 

*Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht dagen contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.  


