Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
Machtigingsformulier
Hierbij machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, de Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium
tot het automatisch incasseren van de jaarlijkse donatie.
Gelieve in blokletters in te vullen
Contactgegevens
Naam

□M

□V

Adres
Postcode

Plaats

E-mail
Telefoon
Bankgegevens – alleen bankrekeningen in Nederland
IBAN

□ € 20

Donatie

□ € 25

□ € 30

□ ander bedrag

€

Relatie tot het Barlaeus Gymnasium
□

Oud-leerling

□

(Oud)-docent

Beginjaar:
□

Eindjaar:
(Oud)medewerker

□

Belangstellende

NB: gegevens van oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers worden opgenomen in het online alumnusbestand van de
Stichting. Deze gegevens worden door de Stichting gebruikt om hen tussentijds op de hoogte te houden van voor hen interessant
nieuws. Belangstellenden worden niet in dit bestand opgenomen. Als u hier niets invult, worden uw gegevens niet in het
alumnusbestand opgenomen. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Donateurs ontvangen tweemaal per
jaar de elektronische nieuwsbrief. Kruis hieronder aan of u een papieren versie van de nieuwsbrief wilt ontvangen. U wordt dan niet
opgenomen in het online bestand.

□

Ik ontvang graag een papieren exemplaar van de nieuwsbrief

Ondertekening
Plaats:

Datum
:

Handtekening:

Het door u opgegeven donatiebedrag wordt eenmaal per jaar, tot wederopzegging, automatisch van het door
u opgegeven IBAN afgeschreven naar IBAN NL04INGB0000109170 van de Stichting Vrienden van Barlaeus
Gymnasium, onder vermelding van ‘donatie’ en het betreffende jaar. De Stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is daarmee fiscaal aftrekbaar.
De donatie wordt eenmaal per jaar in februari afgeschreven. Indien u deze machtiging na februari afgeeft,
dan wordt het donatiebedrag binnen twee maanden na ontvangst ervan afgeschreven. In het erop volgende
jaar wordt de donatie in februari afgeschreven. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag kunt u
uw bank binnen 54 dagen na afschrijving het incassobedrag laten terugboeken. De machtiging kan op elk
moment worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van de Stichting via
info@vriendenvanhetbarlaeus.nl. Maak een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie.
Dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop zenden aan:
Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium, Javakade 66, 1019 RV Amsterdam
of printen, ondertekenen, scannen en per mail sturen aan tamara.van.altena@xs4all.nl

