
Machtigingskaart  
 
AED STOKKUM HARTstikkenodig (Reknr. NL16RABO0140879269) 

 
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan STOKKUM AED HART 
Stikkenodig om van zijn/haar hieronder genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven 
wegens “donateurschap AED Stokkum”. De hoogte van het jaarlijkse bijdrage kan hieronder  
worden aangegeven. 
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij of zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij  
binnen 30 dagen bij zijn of haar bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. 
 
Ik wens jaarlijks   € 10,=     € 25,=     € ___________    bij te dragen. ( uw voorkeur aangeven) 

IBAN nummer  NL....................................................... (Voorbeeld:  NL91ABNA0417164300) 

AUB invullen met blokletters 

Naam-en voorletters  __________________________ Adres ________________________________________ 

Postcode en plaats  ___________________________  Datum en Handtekening: 

Telefoonnummer  _____________________________ 

E-mail  _____________________________________ ______________  _______________________________ 

Deze kaart kun je afgeven aan één van de AED Stokkum Werkgroepleden, of opsturen naar  AED Stokkum, p/a  Voordesdijk 16,  

7475 NW Markelo.  Bij mogelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: aed@stokkum.info, of benader iemand van de werkgroep direct. 

Beste mensen, 

 

Vele Stokkumers zijn u al voorgegaan, maar bent u misschien in het begin 

sceptisch geweest over de haalbaarheid, dan moge u in tussen overtuigd zijn geworden 

en vertrouwen er op dat ook u ons initiatief financieel ondersteund. Wilt u meer 

informatie over ons project, kijk dan op https://www.stokkum.info/verenigingen-

groepen/aed-stokkum. 

  

Graag nodigen wij u hierbij uit, om juist nu uw jaarlijkse donatie aan ons AED project te 

bekrachtigen, door het ondertekenen van onderstaande machtiging. Uw bijdrage zal 

worden gebruikt voor de uitbreiding van het netwerk, middels de aanschaf van 

apparatuur en de opleiding van vrijwilligers. 

 

Naast uw jaarlijkse donatie kunt u ons ook helpen door middel van een eenmalige 

bijdrage te storten op ons rekeningnummer NL16RABO0140879269, onder 

vermelding van “AED Stokkum HARTstikkenodig”. 

 

Namens alle mede Stokkumers alvast hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

 

Hartelijk aanbevolen uit naam van; 

 

Werkgroep AED Stokkum HARTstikkenodig 
Arjan Ruiterkamp, Voordesdijk 16, 7475 NW Markelo, tel. 383856 
Gera Renes, Brinkweg 4a, 7475 NJ Markelo, tel. 361679 
Diane Bokkinga, Stationsweg 22a, 7475 NN Markelo, tel. 364439 
Albert Paalman, Stokkumerweg 59, 7475 MS Markelo. tel. 362571 
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