
 

Nuutsbreef, januari/februari 2022 

 

Bèste Veldeke minse, 

 

1. Activiteite in januari en februari vervalle. 
De aangekondigdje activiteite in januari en februari zeen weer mótte vervalle, wie g’r ouch al 
in ‘t Waekblaad höbtj kènne laeze.  Mer w’r haoje de mood det bönnekort weer ein of anger 
kan doorgaon. 
 
Noe  ’t Cultuurhoes aan de Plats weer aope is, kèntj g’r ouch nog gebroek make van ’t gratis 
kaertje väör de tentoanstèlling “GRUUETS” det g’r èndj väörig jaor mit de Nuutsbreef höbtj 
gekrege. Det bliftj geljig zoa lang die tentoanstèlling doertj. 
 
2. Loester nao L1 radio op zaoterdig 19 februari tösse 13.00 en 16.00 oer. 
Oos eige activiteit in ’t kader van de Daag van de Modertaal kan den neet door gaon, mer d’r 
is ’n alternatief op L1. In het programma Plat-eweg van Henk Hover zal op zaoterdig 19 
februari aandach gegaeve waere aan de Daag van de Modertaal. Same mit 
väöl anger Veldeke-Kringe zólle weer dao-aan ’n biedrage levere. De opnames hieväör zeen 
ónlangs gemaaktj en weer dènke dit dit ’n sjoan invölling kan zeen van deze jaorlikse daag, 
dae äöverigens internationaal op 21 febr. gevierdj weurtj.  

3. Kontributie per incasso. 
In de in december gehaoje algemein vergadering van Veldeke Limburg is door de 
penningmeister ’t verzeuk gedaon det de Kringe hun leje vraoge äöver te stappe op 
automatische incasso van hun jaorlikse kontributie. Väör zoaver det natuurlijk neet al ’t 
geval is. Leje die bie hun aanmelding ’n machtiging höbbe aafgegaeve, kriege de kontributie 
in mieërt/april automatisch aafgesjreve. Die leje hove noe niks te óngernumme. 
De leje die in ’t (verre) verleje zo’n machtiging neet höbbe gegaeve, kriege tót noe in die 
maondje de nota toegestuurdj. Dudelik zal zeen det dit versture, ‘t geldj inne en bie de bank 
aafdrage geldj kosj. Det zoe neet nuuedig zeen es ouch die leje äöver gaon nao automatische 
incasso. Daoróm ’t verzeuk det te doon. Zótj g’r hie aan mit wille wirke, den kóntj g’r 
gebroek make van ’t formulier det ónger aan deze Nuutsbreef zitj. Vergaetj den neet bie eur 
gegaeves/naam ouch ’t lidmaatsjapsnummer te vermelje. 
Lètj op: bie automatische incasso höbtj g’r altied ruum d’n tied óm de incasso eventueel trök 
te drejje es g’r ’t neet èns zeentj mit de incasso. 
 
 
Names ’t bestuur spraek ich de haop oet, det g’r gezóndj zóltj blieve, 
Ton van Wegberg. 



 

 

M A C H T I G I N G   C O N T R I B U T I E- I N N I N G 

 

Ondergetekende: 

 
Lidnummer :             

Verleent hierbij machtiging aan Veldeke Limburg om jaarlijks met ingang van 2022 het 

vastgestelde contributiebedrag van €         te mogen incasseren t.l.v.: 

 

Rekeningnummer:denk aan IBAN …………………………………………………………. 

 

Op naam van:     …………………………………………………………. 

 

Bij de (naam bank): ………………………………………………………… 

 

Het bedrag zal worden bijgeschreven op rekening  NL47RABO0166124028 t.n.v. Veldeke Limburg bij 

de Rabobank Roermond. 

Veldeke Limburg verklaart zich onherroepelijk te houden aan de voorschriften van incasso zoals die 

zijn opgesteld door de gezamenlijke banken in Nederland en zal op verzoek van de rekeninghouder, 

die de machtiging heeft verleend, terstond overgaan tot terugbetaling wanneer deze binnen de 

daarvoor algemeen geldende termijn bezwaar aantekent tegen de incasso. 

 

Handtekening 

 Datum,…………………………………….. 

Rekeninghouder 

 

 

……………………………………………. 

Ingevulde machtiging graag retour naar Huis voor de Kunsten Limburg, Antwoordnummer 

10021, 6040 XS Roermond (postzegel niet nodig) 

Digitaal insturen kan natuurlijk ook: administratie@veldeke.net 

 

Indien u deze machtiging invult wordt deze jaarlijks vanaf 2022 in maart geïncasseerd. 

mailto:administratie@veldeke.net

