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Scouting Die Kantanky’s  
Verkennerspad 6, 2807 AA, Gouda  
NL26 INGB 0000 3175 18 
Incassant ID - NL26ZZZ411722240000 
secretaris@diekantankys.nl www.diekantankys.nl 

DONATEURSCHAP 
Door middel van dit formulier kan men donateur worden van Scouting Die Kantanky’s te 
Gouda. 

CONTACTGEGEVENS 
Aanhef: Voorletters: 

Achternaam: Tussenvoegsel: 

Adres: Postcode: 

Woonplaats: Land: 

Geboortedatum: Emailadres: 

BEDRAG  
Ik word vaste donateur van scouting Die Kantanky’s voor het bedrag van €  per jaar (vul hier zelf 
een bedrag in bijvoorbeeld €25, €50, €100 of een bedrag naar keuze). 

Beeldmateriaal:  In navolging van het privacy beleid vraagt Scoutingvereniging Die Kantanky’s uw toestemming 
voor het plaatsen van foto’s en video’s met uw beeltenis op haar website en sociale media. Vink 
hiervoor één van de onderstaande opties aan.  

Ik geef wel toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van mij op de website en 
sociale media van Scoutingvereniging Die Kantanky’s. 

Ik geef geen toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van mij op de website 
en sociale media van Scoutingvereniging Die Kantanky’s.  

Vrijwaring: Ik verklaar akkoord te gaan met mijn donateursschap bij Scouting Die Kantanky’s en de daaruit 
voor mij voortvloeiende rechten en plichten zoals beschreven in de voorwaarden van het 
donateursschap. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.diekantankys.nl. 
Beëindiging van het donateurschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren ter attentie van 
het secretariaat (secretaris@diekantankys.nl). 

Machtiging SEPA: Tevens machtig ik tot wederopzegging Scouting Die Kantanky’s om elk jaar (februari) de donatie 
zoals hierboven aan te geven te incasseren. Ik machtig mijn bank om dit bedrag af te schrijven 
in opdracht van Scouting Die Kantanky’s. Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem 
dan contact op met de penningmeester (penningmeester@diekantankys.nl). U kunt binnen acht 
weken na afschrijving het bedrag terug laten boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. 

Rekeningnummer 
IBAN: 

Tenaamstelling: 

Plaats: 

 Datum: 

 Handtekening voor akkoord: 
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