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Marken, januari 2019

Betreft: Donateursbijdrage 2019 Peuteropvang de Kladdegatjes

Beste inwoner van Marken, beste donateur,

Wij zijn blij dat Peuteropvang de Kladdegatjes elk jaar steun krijgt van trouwe donateurs. 
Samen zorgen we voor drie mooie ochtenden, waarin onze peuters op Marken samen 
spelen en zich ontwikkelen. 

Voor peuters is het bezoeken van de peuteropvang een waardevolle voorbereiding op 
de basisschool. Het is dan ook fijn dat onze opvang huist in het gebouw van basisschool 
De Rietlanden. Daarnaast is het geweldig dat de kinderen van Marken elkaar vanaf zo’n 
jonge leeftijd leren kennen. 

Het bestuur van de Kladdegatjes bestaat geheel uit vrijwilligers, alleen de leidsters 
worden betaald. We besteden uw bijdrage aan binnen- en buitenspeelgoed, 
ontwikkelmateriaal om te leren tellen, de dagen van de week te leren kennen, kleuren  
te leren benoemen, etc. Ook organiseren we met hulp van uw donatie activiteiten en 
zorgen we voor de inrichting en het onderhoud van het lokaal. 

De opbrengst van de donateursbijdrage zal dit jaar onder andere worden besteed aan 
de uitbreiding van onze speelkeuken!

Zou u ons (ook) dit jaar willen steunen als donateur? Heel graag! U kunt een eenmalige 
bijdrage overmaken op onderstaand Rabobanknummer.

Vanaf dit jaar hebben we iets nieuws. U kunt “Vriend van de Kladdegatjes” worden. 
Dan geeft u ons toestemming uw jaarlijkse steun automatisch af te schrijven. Uw 
bijdrage gaat dan voortaan helemaal vanzelf. Wilt u “Vriend van de Kladdegatjes” 
worden? Vul dan helemaal onderaan de bladzijde de machtiging in. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Mede namens de leidsters, het bestuur van de Kladdegatjes,

Marlies Appel, Danny Boes, Joanne van den Born, 
Annabel Remmers, Geertje Teerhuis en Sabrina Schipper 

Een eenmalige bijdrage ontvangen we graag op: 

NL71 RABO 0152 5933 57 
t.n.v. Stichting Peuterspeelgroep Marken 
o.v.v. Donateursbijdrage 2019

Ja, ik word graag “Vriend van de Kladdegatjes”:
Bij deze geef ik toestemming voor een jaarlijkse automatische afschrijving (incasso) van het volgende bedrag:

€

Naam:

Wilt u dit machtigingsformulier inleveren vóór 10 februari 2019 bij een van de bestuursleden. Voor adressen zie achterzijde.

Straat + huisnr:

Postcode:

Rekeningnummer (IBAN):

Datum: Handtekening:

Plaats:

Kijk voor de voorwaarden op de achterzijde van deze brief*

Als “Vriend van de Kladdegatjes” blijf ik graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de Kladdegatjes  
en ontvang ik de digitale nieuwsbrief.**
E-mailadres: 



*  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Peuteropvang  
de Kladdegatjes om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank  
om het door u gekozen bedrag jaarlijks van uw rekening af te schrijven.  
Deze doorlopende machtiging is maandelijks opzegbaar via een e-mail naar  
info@dekladdegatjes.nl 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

**  U ontvangt de digitale nieuwsbrief maximaal 2x per schooljaar.  
De nieuwsbrief is opzegbaar via een e-mail naar info@dekladdegatjes.nl

Wilt u dit machtigingsformulier inleveren vóór 10 februari 2019 bij een van de bestuursleden:

Marlies Appel Almerestraat 6
Danny Boes Thamiswerfstraat 11
Joanne van den Born Kerkbuurt 182 
Annabel Remmers Kerkbuurt 145
Sabrina Schipper Buurterstraat 35B
Geertje Teerhuis Havenbuurt 30


