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Beste meneer/ mevrouw, 

 
Wij zijn van het fanfareorkest “Looft den Heer” uit Boornbergum. Wij maken al 

meer dan 115 jaar muziek voor en door het dorp.  
 
Onze activiteiten  

 “Looft den Heer” neemt in ons dorp een speciale plaats in. Wij zijn onmisbaar bij 
diverse dorpsactiviteiten. Een aantal zijn: het dorpsfeest, intocht sinterklaas, de 

“Smelnekuier”, begeleiden kerkdiensten, donateur concerten, serenades bij 
jubilea, enz. Ook hebben we een jarenlange traditie om kerstliederen te spelen 
tijdens de kerstnacht. 

 
Om het jaar organiseren we een donateur concert. Een afwisselend programma, 

welke voor jong en oud iets te bieden heeft. Ook onze jeugdige muzikanten 
geven we dan speciale aandacht. Want wat is een muziekvereniging zonder 
jeugd. Jeugd is de toekomst! 

 
Helaas ontvangen we steeds minder subsidie. 

Om wel aan voldoende geld te komen, zodat we onze vereniging in stand kunnen 
houden, organiseren we diverse acties, zoals de jaarlijkse kerstmarkt, 

boekenmarkt en potgrond actie. Ook hebben wij donateurs waarvan wij jaarlijks 
een donatie ontvangen.  
 

Wilt u ons steunen door donateur te worden? 
U kunt ons ook steunen door donateur te worden. Vanaf € 10,00 per jaar bent u 

al donateur! U kunt uw donatie op verschillende manieren betalen.  
• U kunt uw donatie ieder jaar automatisch laten afschrijven rond 20 

oktober. U heeft altijd de mogelijkheid om de automatische afschrijving 

stop te zetten.  
• U kunt uw donatie ieder jaar zelf aan ons over maken voor 1 oktober.  

• Wij komen uw donatie ieder jaar contant bij u ophalen.  
 
Meld u aan als donateur door het bijgevoegde betaalwijze formulier in te 

vullen.  
Wij vragen u het betaalkeuze formulier in te vullen, hierin kunt u aangeven hoe u 

uw donatie wilt betalen. Wilt u dan het formulier per e-mail naar ons sturen of 
het formulier brengen bij het onderstaande adres? 
 

Adres:     E-mail: 
Fam. Rienstra    Info@looftdenheerboornbergum.nl 

Nijewei 29 
9245 PC  Boornbergum 
 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een of meerdere activiteiten!  
 

Namens de leden van muziekvereniging Looft den Heer 
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Betaalkeuze formulier  
voor uw donatie  
 

 

Geef met dit formulier aan hoe u uw donatie wilt betalen.  
O Mijn donatie wordt jaarlijks afgeschreven rond 20 september. 
 

O Ik maak ieder jaar voor 1 oktober mijn donatie over op IBAN: NL55 RABO 
0309 0896 62.  

 
O Wij komen uw donatie ieder jaar contant bij u ophalen.  
 

O  Wij komen uw donatie dit jaar contact bij u ophalen. Vanaf volgend jaar 
wil ik mijn donatie automatisch laten afschrijven rond 20 september.  

De donatie welke ik jaarlijks wil geven   €…….……… 
 
 

Naam  :_________________________________________________m/v/x  
 

Adres  :_____________________________________________________ 
 
Postcode :__________________  Woonplaats:_________________________  

 
Email  :______________________________________________________  

 
IBAN nummer :____________________________________________________ 
 

 
 

 
Datum :______-______-_______ Handtekening:__________________ 
 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
 
 

 

Betaalkeuze formulier voor uw eigen administratie  
 

Geef met dit formulier aan hoe u uw donatie wilt betalen.  

O Mijn donatie wordt jaarlijks afgeschreven rond 20 september.  
 

O Ik maak ieder jaar voor 1 oktober mijn donatie over op IBAN: NL55 RABO 
0309 0896 62.  

 
O Wij komen uw donatie ieder jaar contant bij u ophalen.  
 

O  Wij komen uw donatie dit jaar contact bij u ophalen. Vanaf volgend jaar 
wil ik mijn donatie automatisch laten afschrijven rond 20 september.  

 
De donatie welke ik jaarlijks wil geven   €…….……… 
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