
 

Stichting Vrienden van De Roef     

Touwslagerslaan 3 

3454 GV  De Meern 

 

Ja, ik word ook vriend van De Roef 

Ik steun de activiteiten en het beheer in Dienstencentrum De Roef 

 

 Ik machtig Stichting Vrienden van De Roef jaarlijks € 15,-- 

af te schrijven tot wederopzegging* 

 

 Ik machtig Stichting Vrienden van De Roef jaarlijks een hoger bedrag, namelijk 

€……… af te schrijven tot wederopzegging* 

 

 Ik maak éénmalig een bedrag van € ..…..…,….   over op rekening: 

 

NL53RABO0362744181 (Rabobank Vleuten) t.n.v. Stichting Vrienden van De Roef 

 

Dhr./Mevr. 

Voorletters…………..Naam………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………… 

Postcode…………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………. 

Mobiele telefoon…………………………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………… 

Bankrekeningnummer……………………………………………………………………………….. 

Plaats………………………………………………………………………………………………… 

Datum……………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening 

 

 

* Terugboekingstermijn van 60 dagen 

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht nr. 58110836 

Bankrekeningnummer Rabobank Vleuten NL53RABO0362744181  ANBI Erkend (88325) 

Gegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG-regels 2018 



 

Privacyverklaring van De Stichting Vrienden van De Roef  

Uw gegevens, zoals door u ingevuld op het donateursformulier, worden gebruikt om  

 Uw bank te verzoeken het door u aangegeven bedrag  

eenmalig, of jaarlijks tot wederopzegging,  

van uw bankrekening over te schrijven naar de rekening van Stichting Vrienden van De Roef, 

Bankrekening NL53RABO0362744181 (Rabobank Vleuten)  

 U te informeren over het tijdstip waarop het door u aangegeven bedrag van uw  

bankrekening wordt afgeschreven. 

 Uw gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 

 Desgevraagd verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld de belastingdienst:  

Stichting Vrienden van De Roef is n.l. een ANBI erkende organisatie. 

 

Uw gegevens, aangeleverd op een papieren formulier worden, behalve in een archief, 

ook digitaal in een computerbestand opgeslagen op een met een wachtwoord beveiligde computer, 

waarop een geüpdatet antivirusprogramma is geïnstalleerd. 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij op uw nadrukkelijk verzoek, of wanneer uw 

wettelijke vertegenwoordiger daarvoor een verzoek indient. 

 

Wij hopen u met deze verklaring voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hebt u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via dc.deroef@gmailcom   

 

  

De Meern, juli 2022  

 

M.J. Monden-Duin, waarnemend voorzitter 

Stichting Vrienden van De Roef 

dc.deroef@gmail.com 

 

mailto:dc.deroef@gmailcom
mailto:dc.deroef@gmail.com

