
STICHTING MARECHAUSSEE CONTACT 
….. en het boek: ”Een krachtig Instrument – De Koninklijke Marechaussee 1814-2014” 

 

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de geschiedkundige beschrijving van ons prachtige Wapen tussen 1814 

en 2014, uitgegeven bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Koninklijke Marechaussee. 

 

De begunstigers van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) hebben dit boek dankzij een gedurende een paar 

jaar door het bestuur doorgevoerde reservering cadeau ontvangen tijdens de Algemene Reünie van de SMC op 

30 oktober j.l.. Voor zo ver onze begunstigers de Algemene Reünie van de SMC niet hebben bezocht krijgen zij 

het boek cadeau, zonder kosten thuisgestuurd. 

 

Aangezien het bestuur van de SMC graag het aantal begunstigers wil vergroten heeft de SMC een extra aantal 

jubileumboeken aangeschaft. Daarnaast heeft de SMC signalen opgevangen van (momenteel) niet begunstigers 

die graag in het bezit willen komen van de PAPIEREN-versie van dit boek (n.b. het actief dienende personeel 

van de KMAR krijgt het boek als e-book aangeboden). De papieren versie is overigens ook voorzien van layars,  

deze stellen u in staat om met een tablet of smartphone foto- en filmmateriaal te bekijken (190 stuks!). 

 

Om kort te gaan, indien u nu geen begunstiger bent van de SMC en u wilt het prachtige boek graag 

hebben, dan is dit het moment om begunstiger te worden. 

 

Meldt u nu aan voor het begunstigerschap (minimaal 2 jaar) en ontvang ook zonder verdere kosten HET BOEK. 

 

 Verklaring m.b.t. aangaan begunstigerschap SMC:  
 

Ondergetekende, degene die de onderstaande machtiging tot afschrijven van de jaarlijkse begunstigerbijdrage 

SMC heeft ondertekend, verklaart tot wederopzegging maar voor minimaal 2 jaar het begunstigerschap van de 

SMC te aanvaarden.  

Naast alle reguliere voordelen van dat begunstigerschap, zoals onder meer het 6 maal per jaar ontvangen van het 

blad “Marechaussee Contact”,  wordt zonder verdere kosten het boekwerk “Een Krachtig Instrument – 

Koninklijke Marechaussee”, de jubileumuitgave van de Koninklijke Marechaussee in  het kader van “200 Jaar 

Koninklijke Marechaussee” aan hem / haar ter beschikking gesteld / toegezonden 

De minimum Begunstigerbijdrage (meer mag dus ook!) is € 15,00 voor begunstigers die in Nederland 

woonachtig zijn en € 20,00 voor hen die in  het buitenland wonen. Begunstigers die zich na 1 oktober aanmelden 

betalen voor de rest van dat jaar geen begunstigerbijdrage. De eerste betaling van de bijdrage is dan voor het 

volle jaar daarna  in de maand januari. 

De machtiging kan worden opgestuurd naar: Stichting Marechaussee Contact, Antwoordnummer 6, 

8070 VB Nunspeet. 

 

Machtiging: 

 

Stichting Marechaussee Contact (SMC) 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de “SMC” om het hieronder vermelde bedrag als begunstigerbijdrage, jaarlijks in 

januari van  zijn / haar bankrekening af te schrijven. 

 

Het Jaarlijks af te schrijven bedrag:     €   ……………….. 

Betreft: Bank  IBAN / rekeningnummer:  …………………………………………………………………… 

Naam rekeninghouder :    ……………………………………………………………………………………. 

Adres                            :   …………………………………………………..................................................... 

Postcode / Woonplaats:    …………………...  /  ………………………………………..…………………… 

Tel. nummer: ………………………………    /  Email-adres: ……………………………………………… 

Wegens : Begunstigerbijdrage Stichting Marechaussee Contact. 

Datum :   ……………………………………..          Handtekening:       ……………………………………. 

 

U heeft ten alle tijden het recht om de machtiging in te trekken (telefoontje / mailtje aan SMC) of om het afgeschreven bedrag 

binnen de termijn van 8 weken  terug te (laten) boeken. 


