
Studievereniging Faculteit Filosofie 
Oude Boteringestraat 52 

9712 GL Groningen 
 fil-stuff@rug.nl 

Donateursformulier 2021-2022 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als donateur van STUFF (Studievereniging Faculteit 
Filosofie) voor het academisch jaar van 2021-2022. 

• U krijgt binnen vier weken een bevestiging per e-mail als uw formulier in goede orde is 
ontvangen en uw gegevens geregistreerd zijn.  

• U heeft dit bestuursjaar recht op het faculteitsblad de Qualia, dat drie keer per jaar 
verschijnt. Dit zal naar u worden verzonden op het bij ons aangegeven adres, tenzij is 
aangegeven dat u hem in uw postvakje op de faculteit wilt ontvangen.  

• U kunt ook aangeven de maandelijkse digitale nieuwsbrief te ontvangen. In deze 
nieuwsbrief worden alle STUFF-activiteiten aangekondigd, waar u natuurlijk van 
harte welkom bent!  

• Adreswijzigingen, afmeldingen voor de nieuwsbrief of opzeggingen van het donateurschap 
kunt u mailen naar fil-stuff@rug.nl of schriftelijk doorgeven aan de secretaris. 

• Het donateursformulier kunt u na het invullen aan een bestuurslid geven, in het STUFF 
postvakje stoppen, verzenden naar het postadres of inscannen en mailen naar fil-
stuff@rug.nl.  

• De minimale bijdrage bedraagt €15,-.  

Persoonsgegevens & Privacy 

□ Ik geef toestemming aan STUFF om mijn gegevens te verwerken volgens haar 
privacybeleid en verwerkingsregister (te vinden op de www.stuffgroningen.nl of op 

aanvraag bij de secretaris).  
Nieuwsbrief  

□ Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen op het door mij opgegeven e-
mailadres.  

De mogelijke wijzen van betaling donatie: 

□ Ik stort mijn donatie op rekeningnummer NL44INGB0002113149 t.n.v. STUFF te 
Groningen. 

Voornaam: 

Achternaam: 

Bezorgadres Qualia:  
(mogelijkheid postvakje op de faculteit of indien afwijkend  
van woonadres)

Postcode en plaats:

E-mailadres: 
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□ Ik lever mijn donatie samen met dit formulier in en stop het in het STUFF postvakje. 

□ Ik lever mijn donatie samen met dit formulier in bij een bestuurslid.  

______________________________________________________________________ 

Door de volgende opties aan te vinken en dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord 
met de regels van het machtigen. Als u het niet eens bent met een incasso, heeft u de 
bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving bij uw bank terug te 
vorderen. 

□ Ik machtig STUFF om éénmalig het gedoneerde bedrag, binnen een termijn van twee 
maanden na ondertekening, af te schrijven van mijn rekening. 

□ Ik machtig STUFF om jaarlijks het gedoneerde bedrag af te schrijven van mijn 
rekening totdat ik zelf de machtiging intrek. Dit moet voor 1 oktober van het betreffende 
jaar per mail of schriftelijk geschieden. 

Mocht u STUFF willen machtigen om ook het geld van evenementen die u bezoekt, zoals 
bijvoorbeeld de bandjesavond, van uw rekening af te schrijven, kunt u een SEPA-
machtiging invullen.  

In te vullen door bestuurslid, met handtekening: 

□ STUFF heeft de donatie ontvangen en verwerkt in haar administratie. 

__________________

IBAN: 
(invullen als u betaalt door middel  
van automatische incasso en/of als 
u een almanak wenst)

__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ 
__

Gedoneerd bedrag: Handtekening: 

Datum van ondertekening: 
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