
 

 
 
 
 
 
 
Geachte lezer, 
 
 
Veel mensen in de wijde omgeving van de Wilpermolen dragen onze stichting een warm hart 
toe. Behoud van cultuurhistorische gebouwen is in het belang van ons allemaal. De 
Wilpermolen is daar een prachtig voorbeeld van. Het geeft onze omgeving kleur en het 
versterkt onze sociale band. Wij doen er daarom ook alles aan om de molen in Posterenk in 
goede staat te houden en zo ook de sociale functie te koesteren. Ons periodiek 
instandhoudingsplan (PIP) helpt ons met een planmatige aanpak van onderhoud en het 
verkrijgen van subsidies. De overheid trekt zich echter steeds verder terug. Subsidies worden 
minder en de onderhoudskosten stijgen. 
 
Wij bieden u graag de mogelijkheid om te doneren middels een automatische incasso. 
Daarvoor hebben wij bijgaand formulier opgesteld, waarmee u zelf uw bijdrage kunt 
vaststellen. Wij willen u vragen om het formulier handgeschreven in te vullen en in te leveren 
bij J. Huisman, Molenallee 14a (achter de molen) 7384 AM  Posterenk. 
 
Uw donatie zal jaarlijks rond 26 april afgeschreven worden.  
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te 
geven het bedrag terug te boeken. Desgewenst kunt u uw ondersteuning ieder moment 
schriftelijk opzeggen. 
 
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken. Met uw donatie en met de inzet van onze vrijwilligers 
kunnen wij het monument onderhouden en de sociale functie koesteren. 
 
Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Wilpermolen, laat het ons weten op het formulier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur Stichting Behoud Wilpermolen 
 



 

Aanmelding als donateur van Stichting Behoud Wilpermolen  
 

Contractnummer: NL37ZZZ410398940000 
 
 
 
Ondergetekende 

Naam en voorletters    : ………………………………………………………………………………………… 

Adres                   : ………………………………………………………………………………………… 

Postcode en Woonplaats  : ………………………………………………………………………………………… 

Telefoon               : ………………………………………………………………………………………… 

Emailadres : ………………………………………………………………………………………… 

IBAN rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………… 
 
is bereid om tot wederopzegging donateur te worden van Stichting Behoud 
Wilpermolen. 
 
Ik machtig Stichting Behoud Wilpermolen om een bijdrage van: 

� €  5,00 per jaar 

� €  10,00 per jaar 

� €  20,00 per jaar 

� Ander bedrag, te weten €   …………… per jaar 
 

jaarlijks rond 26 april af te schrijven van bovengenoemd IBAN rekeningnummer. 
 
Datum                      : …………………………………… 

Handtekening            : …………………………………… 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank 
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
Desgewenst kunt u uw ondersteuning ieder moment schriftelijk opzeggen. 
 

Opmerkingen of suggesties: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


