
 

Beste Heinoër,         september 2021 

De Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) is heel blij dat al veel inwoners donateur zijn van de SOH. 
Hierdoor maken zij het mede mogelijk dat de bus voor aangepast vervoer en de rolstoelauto van de 
stichting kunnen blijven rijden. De bus en rolstoelauto vervoeren dagelijks ouderen en mindervalide 
personen naar familie, ziekenhuizen, zorginstellingen e.d. en deze voertuigen worden bereden door 
vrijwillige chauffeurs. Onze huidige donateurs maken het met hun bijdrage mogelijk dit professionele, 
corona-proof vervoer aan te bieden tegen betaalbare prijzen. Dit willen we graag zo houden en stellen 
het bijzonder op prijs indien u, als eventuele nieuwe donateur, hieraan ook een bijdrage wilt leveren.  
 
Doneren kan op de onderstaande manieren: 

 een eenmalige gift op rekening NL29 RABO 0373 0049 82 t.n.v. de SOH te Heino,  
 een eenmalige donatie of een jaarlijkse donatie d.m.v. onderstaande machtiging.  

Indien u een eenmalige of jaarlijkse donatie wilt doen vult u onderstaande “machtiging” in en stuurt 
deze op naar H.J. Hullen, De Cingel 6, 8141 BX Heino of naar SOH, Postbus 62, 8140 AB Heino.  
 
De SOH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) 
waardoor deze donatie aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.  
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, secretaris of de 
penningmeester van de SOH. Hun telefoonnummers staan op www.ouderenwerkheino.nl  
Ook is op deze site meer informatie over de overige activiteiten van de SOH te vinden.  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw eventuele donatie en met vriendelijke groet,  
mede namens alle vrijwilligers van de SOH, Henk Hullen, secretaris.  

 
 

MACHTIGING SEPA 
 
 

 

Naam: Stichting Ouderenwerk Heino 
Adres: Postbus 62 
Postcode: 8140 AB 
Plaats: Heino 
Incassant ID: NL29 RABO 0373 0049 82 
Reden betaling: Donatie SOH 

Kenmerk 
machtiging: 
wordt door de 
SOH ingevuld 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan de SOH om eenmalig of jaarlijks een 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u 
toestemming aan uw bank om eenmalig of jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van de SOH. Dit bedrag zal jaarlijks in het 4e kwartaal van uw rekening worden afgeschreven. 
 

Ondergetekende:  
Adres:  

Postcode/Woonplaats  
IBAN banknummer  

Bedrag donatie € eenmalig/jaarlijks ® 

* doorhalen wat niet van toepassing is  
Plaats: Datum: Handtekening: 

 
 
 

 
 Machtiging graag opsturen naar H.J. Hullen, De Cingel 6, 8141 BX Heino of naar SOH, 

Postbus 62, 8140 AB Heino 
 U mag de machtiging ook invullen, scannen en mailen aan info.soh.heino@gmail.com 
 Opmerking: bent u al donateur dan kunt u deze brief als niet ontvangen beschouwen. 


