
De Hessenhal in Hoog-Keppel vervult al meer dan 40 jaar een belangrijke 

functie voor bewoners van deze regio. Sporters van verenigingen oefenen er en 

spelen hun wedstrijden, kinderen van basisscholen hebben er gymles, senioren 

blijven er in beweging en de evenementen worden door bezoekers 

gewaardeerd. Daar komt nog bij dat het altijd goed toeven is in het gezellige 

sportcafé De Heerlykheyd. Een natje, een droogje, een goed gesprek… 

 

Particulieren uit Keppel, Drempt, Eldrik, Hummelo en de omgeving kunnen voor 

€ 50 per jaar supporter worden van Stichting Hessenhal en daarmee bijdragen 

aan een sportief en energiek verenigings- en dorpsleven. Met uw bijdrage 

houden wij de Hessenhal in de breedste zin van het woord up to date. 

 

Als supporter van de Hessenhal krijgt u een vermelding op het Supportersbord 

nabij de ingang, ontvangt u enkele malen per jaar de Hessenhal nieuwsbrief per 

mail en bent u bovendien gast tijdens de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst.  

 

Aanmelden als supporter 

van de Hessenhal kan door 

het machtigingsformulier 

aan de achterzijde in te 

vullen en in te sturen.  

Hartelijk dank,  

Sponsor- en Supporter-

commissie Hessenhal 

 



 
Machtigingsformulier Supporter 
 

Met de ondertekening van dit formulier geeft u de Stichting 

Hessenhal Hoog-Keppel toestemming om jaarlijks € 50 van uw 

bankrekening af te schrijven onder vermelding van ‘Donatie 

Supporter Hessenhal’. U kunt uw donatie jaarlijks opzeggen. 
Als u het achteraf niet eens bent met de uitgevoerde afschrijving kunt u deze 

altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 30 dagen na de afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Gegevens Supporter van de Hessenhal 

Naam…………………………………………………………………………………............................... 

Straat ……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode & plaats .……………………………………………………………………………………….. 

Mailadres …………………………………………………………………………………………………….. 

Datum & handtekening …………………………………………………………………………........ 

Bankrekening (IBAN 18 tekens) ……………………………………………………………………. 

Gegevens incassant 
Stichting Hessenhal (KvK 54251621) 

Monumentenweg 30, 6997 AH  Hoog-Keppel 

IBAN NL02 RABO 0163 3717 84 

Kenmerk: Donatie Supporter Hessenhal 

 

Geef dit ingevulde machtigingsformulier a.u.b. af 

achter de bar van de Hessenhal of aan één van de 

leden van de sponsor- en supporterscommissie (foto 

v.l.n.r.): Nicky Greven (06 2805 1664), Philip Appels (06 2506 2506), Melanie Bremer (06 2723 

2461) of Nefer Koenders (06 1187 4756). 

Deze naam wordt ook vermeld op het Supportersbord 

 

tel:0163%20371%20784

