
Stichting “Vrienden van het dorp Tynaarlo” 

Projectenfonds voor sport en andere activiteiten in ons dorp   

 

Penningmeester Jan Oskam     

Steenakkers 15, 9482 RA Tynaarlo 

Telefoon: 0592-544095 

Email: projectenfondsTynaarlo@gmail.com 

KVK 68380798        RSIN 857419365 

 

Machtigingsformulier 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de “Stichting Vrienden 

van het dorp Tynaarlo” om van zijn/haar onder vermelde bankrekening het overeengekomen 

bedrag af te schrijven als donateur van de Stichting. 
 

• Bijdrage per jaar van 50 euro 

• Of hoger bedrag van ………euro  

 

De jaarlijkse bijdrage is minimaal 50 euro en zal jaarlijks in mei via automatische incasso 

geïncasseerd worden. Opzegging dient voor het einde van het kalenderjaar te geschieden. 

Daarna wordt de deelname stilzwijgend met 1 jaar verlengd. 

IBAN/ Bankrekeningnummer:   ………………………………………… 

 

Naam   : …………………………………….  

Adres   : …….................................. 

Woonplaats  : ……………………………………. 

E-mailadres  : ……………………………………. 

Telefoonnummer : 06 ………………………………. 

Tevens graag vermelden welke naam als naamsvermelding op het ledenbord moet komen 

te staan. (Anoniem blijven is natuurlijk ook mogelijk) 

Naamsvermelding : ………………………………….. 

 

Datum : ……………………..   Handtekening: ………………….. 

Dit machtigingsformulier graag afgeven aan Jan Oskam of in het Dorpshuis/Sportkantine 

 



 “Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo” 

Doelstelling:  

Projectenfonds voor sport en andere breed gedragen activiteiten in het dorp 
Tynaarlo. 

De diverse verenigingen die ons dorp heeft, zijn een grote verbindingsfactor voor de 
inwoners en dragen bij aan de leefbaarheid. Hierin beleven wij onze sportieve 
beweging en onderhouden wij onze sociale contacten. Daarnaast zijn vele inwoners 
actief als vrijwilliger die diverse activiteiten organiseren of die de mouwen opstropen 
om een handje te helpen. Gezamenlijk worden verschillende wensen die in ons dorp 
leven op die manier gerealiseerd. Deze vrijwillige inzet is belangrijk als bijdrage in 
het behouden van de leefbaarheid in ons dorp en waar we met recht trots op mogen 
zijn. Echter zijn er ideeën of activiteiten in ons dorp die ook financieel geholpen 
moeten worden. In het dorp leefde al geruime tijd het initiatief voor het oprichten 
van een Projectenfonds. Als donateur van dit Projectenfonds lever je een bijdrage aan 
het verwezenlijken van wensen die door inwoners of verenigingen van ons dorp aan 
gedragen worden. Deze wensen moeten een algemeen en breed karakter hebben en 
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Begin april 2017 is het 
Projectenfonds “Stichting Vrienden van het dorp Tynaarlo” gestart. De Stichting 
bestaat uit een bestuur die het fonds beheert en de selectie van de ingediende wensen 
coördineert. 

Kernpunten 

• Spaarpot voor het dorp Tynaarlo 

• Bijeen te brengen door de donateurs 

• Financiering voor breed gedragen projecten in het dorp 

• Initiatieven vanuit het dorp 

• Alle verenigingen kunnen een beroep doen op het fonds 

• Ter bevordering van de leefbaarheid in het dorp 

 


