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✓ Houdt u van muziek?
✓ Sponsort u graag lokale initiatieven?

Word dan donateur van Fanfare Kunst Na Arbeid. Vanwege het coronavirus komen wij dit jaar niet
bij u aan de deur voor de jaarlijkse donateursactie. U kunt desondanks toch een donatie doen (zie
hieronder).
Zoals u wellicht gehoord en gemerkt heeft, hebben wij afgelopen zomer buiten gerepeteerd. We
hopen dat u daarvan genoten heeft. We waren blij om op deze manier toch te kunnen repeteren.
Inmiddels hebben we een locatie binnen gevonden. Hier kunnen we, zolang de situatie dit toelaat, in
de winterperiode op 1,5m afstand repeteren. Daarnaast wordt er ook weer nagedacht over het
geven van een concert of optreden op een manier die past bij deze tijd. De aankondiging hiervoor zal
verschijnen op www.kna-ulft.nl en op onze facebookpagina (www.facebook.com/FanfareKnaUlft).
We hopen u snel weer tijdens een concert of optreden te zien!

U kunt ons financieel steunen door:
●
●
●

een eenmalige donatie via één van de bijgevoegde QR-codes;
een eenmalige of doorlopende machtiging door inlevering van het machtigingsformulier op
de achterzijde;
een overboeking op ons rekeningnummer: NL28RABO 0363 8126 01.

Donateurs die de afgelopen jaren al een doorlopende machtiging hebben ingeleverd, hoeven dit jaar
niets te doen. Uw donatie zal binnenkort automatisch worden afgeschreven.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en wie zien u graag op een van onze concerten!

Fanfare Kunst Na Arbeid Ulft
www.kna-ulft.nl

QR-code
Scan één van deze QR-codes om een donatie te doen aan Fanfare Kunst Na Arbeid:

Donatie €5

Donatie €10

Donatie €25

Doneer €5,-: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=cPom6tSqT9CMQP9eA64bHw
Doneer €10: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bCWxkKG5RHmZrgAeuIKhww
Doneer €25,-: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=g4JrPdflQNi-DqKXe69Ubw


Machtiging
Ondergetekende geeft toestemming aan Fanfare Kunst Na Arbeid Ulft (NL66ZZZ401215370000) om
bij een doorlopende machtiging jaarlijkse en bij een eenmalige machtiging eenmalig een bedrag af te
schrijven van genoemde rekening.
Vul hier het gewenste bedrag in:

Eenmalige machtiging van €_______
Doorlopende machtiging van €_______

IBAN
Voorletter en Naam
Adres
Postcode en Plaats
E-mailadres
Datum

Handtekening

Het machtigingsformulier kunt u per post verzenden naar, of in de brievenbus doen bij:
Secretaris Fanfare KNA Ulft
Valkenhof 27
7071 JW Ulft

