Wordt u ook lid van Plaatselijk Belang?
Plaatselijk Belang stelt zich ten doel de plaatselijke belangen te behartigen en de vooruitgang
van Beetsterzwaag en Olterterp te bevorderen. Onze missie is dat inwoners kunnen (blijven)
genieten van het leven in deze omgeving.
Samen staan we sterk. Het hebben van veel leden is belangrijk voor de positie van de vereniging
én voor de invloed bij de diverse overheden. Verder kunt u als lid meepraten, meedenken en
meebeslissen over actuele zaken die in het dorp spelen.

Een lidmaatschap kost slechts € 6,- per jaar.
Met dit geld worden met name het drukwerk en de website bekostigd, de bestuursleden werken
op vrijwillige basis. Lid worden kan door de contributie over te maken1 naar onze rekening. Ook
kunt u ons uiteraard machtigen voor een automatische incasso. Daarvoor kunt u onderstaand
formulier invullen en inleveren bij een van de bestuursleden of hem op een later tijdstip digitaal
versturen naar pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com
Doorlopende machtiging
Naam incassant: Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp
Adres incassant: Achterwei 2
Postcode incassant: 9246 TL
Woonplaats incassant : Beetsterzwaag
Land incassant: NL
Incassant ID : NL29ZZZ400012340000.
Kenmerk machtiging: jaarlijkse contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Plaatselijk Belang BeetsterzwaagOlterterp doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om van elk jaar een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse kontributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.
Naam : ...................................................................................................................................
Adres : ....................................................................................................................................
Postcode: ............................. Woonplaats : .....................................................................
Rekeningnummer [IBAN] : .........................................................
Plaats en datum : ..........................................................
Handtekening :

1

Rekeningnummer: NL88 RABO 0309 0181 61. Denkt u er aan dat de bank in het kader van privacybescherming
niet meer uw adres op ons bankafschrift zal plaatsen? Daarom is het noodzakelijk bij uw overschrijving van de
contributie in het veld “bijzonderheden” aan te geven wat uw adres is. Om het u en ons gemakkelijk te maken, kunt
u zelf een periodieke overboeking aanmaken bij internetbankieren.

Beetsterzwaag: dat is genieten van het leven!
Wij zijn een dorp waarin er voor iedereen uit de samenleving een plek is en zich welkom
voelt: of je nu net getrouwd bent of je je gouden jubileum viert, of je een ondernemend type
bent of graag voor iemand zorgt, of je nu jong van geest bent of wat ouder van lichaam: wij
Sweachsters zijn er voor elkaar!
Er heerst een sfeer van stadse allure en dorpse betrokkenheid: er is een nagenoeg volledig en
verrassend aanbod voor de dagelijkse boodschappen, funshopping, sporten, genieten van de
natuur, lekker eten, overnachten én een goed gevulde dorpsagenda.
Samen willen we onze ecologische voetprint verminderen door te streven naar 10% minder
energieverbruik in huis in 2030, door zo min mogelijk kilometers te maken om in ons
levensonderhoud te voorzien en door het uitvoeren van bijzondere projecten.
Beetsterzwaag-Olterterp is gesitueerd in een gezonde, natuurlijke omgeving die te voet, op
de fiets of in de rolstoel makkelijk te verkennen is. Ook heeft het een historie die het waard is
om te beleven. Samen een rondje door het dorp maken, is genieten voor de verhalenvertellers
onder ons.
Ons veilige, goed onderhouden en voor iedereen makkelijk bereikbare dorpskern van
Beetsterzwaag vormt het visitekaartje met een aantrekkelijk dorpsgezicht en het middelpunt
waar toerisme, ondernemerschap en betrokken burgerschap elkaar ontmoeten.
Beetsterzwaag biedt balans in je woon-werk. Ongeveer een derde van haar bewoners heeft
werk in het dorp zelf. Door haar gunstige ligging ten opzichte van de A7 en de omliggende
dorpen en steden, is het ook een goede uitvalsbasis voor plekken als Drachten, Heerenveen,
Leeuwarden en Groningen. Zowel met auto als met het openbaar vervoer zijn deze plaatsen
goed bereikbaar. Beetsterzwaag biedt daarnaast kwalitatief hoogstaand basisonderwijs,
betrouwbare kinderopvang en een verscheidenheid aan sportverenigingen, dus u kunt met
een gerust hart aan het werk.

