Beste bewoner van Boekel en Venhorst,
Van 6 tot en met 11 april 2020 wordt in onze dorpen gecollecteerd tijdens de Goede Doelen Week. Achttien landelijk CBF
goedgekeurde doelen werken samen om één gezamenlijke collecte te houden. Op de achterzijde van dit formulier vindt
u een overzicht van de deelnemende Goede Doelen.
Tijdens de collecteweek komen twee collectanten bij u langs om de envelop op te halen. De collectanten kunnen zich
legitimeren.

Wat vragen wij u te doen?

In de kolom achter elk Goed Doel vult u het bedrag in dat u wilt geven. U kunt het totale bedrag CONTANT in de envelop
stoppen samen met dit formulier. Naam en adres hoeven niet ingevuld te worden. Uw gift blijft anoniem.

Geen cash geld in huis? Oplossing: AUTOMATSCH INCASSO
Onderaan deze brief bieden wij u de mogelijkheid voor het afgeven van een machtiging voor een éénmalig incasso.
Uw privé gegevens worden gerespecteerd. Uw incassoformulier wordt apart gehouden bij de telling. Vergeet u niet ook
de achterzijde in te vullen.
Wilt u op de envelop aankruisen op welke manier u heeft gedoneerd, contant of met een éénmalige machtiging.
Vergeet niet de envelop dicht te plakken en alvast klaar te leggen voor de collectanten.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
In het volste vertrouwen
namens Stichting Samenwerkende Goede Doelen Boekel & Venhorst:
Betsie Strijbosch, Clara Mulder, Manja van der Aa, Ton van der Heijden en Henny Bos
Contact: goededoelenweekboekelvenhorst@gmail.com

EENMALIGE MACHTIGING (SEPA) 2020

Alleen invullen als u kiest voor automatische incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Goede doelen Week Boekel/Venhorst om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven én
• uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Goede Doelen
Week Boekel/Venhorst
DONATEUR:
Naam:. ..................................................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................................
PC + Plaats:. ......................................................................................................................................

INCASSANT:
Naam: Stichting Goede Doelen Week Boekel/Venhorst
Adres: Luciusstraat 1
PC + Plaats: 5427 CB Boekel
Incassant ID: NL90ZZZ632275680000

Telefoonnumer:.............................................................................................................................
IBAN:......................................................................................................................................................
Bedrag: €........................................ Omschrijving: Goede Doelen Week:
Datum:. ............................................. Handtekening:.............................................................

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Goede Doelen: zie ommezijde

Stichting ALS zet zich in tegen de ziekte ALS en vóór de patiënt,
door middel van wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning
van de patiënten. Draag bij voor een oplossing voor ALS.

e

Alzheimer Nederland financiërt onderzoek om deze ziekte te voorkomen of genezen.
Wanneer je nu geeft kun je dat niet vergeten.

e

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten.

e

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich in voor diverse
aspecten van brandwonden, eerste hulp, behandeling, begeleiding en nazorg van patiënten, onderzoek en preventie.

e

Cystic Fibrosis is een taaislijmziekte. Het is een ongeneeslijke, erfelijke
aandoening met een beperkte levensverwachting. Bij mensen met CF
is het slijm uitzonderlijk taai. Steun het onderzoek.

e

Het Diabetes Fonds is een Nederlandse stichting die zich actief inzet
om diabetes mellitus (=suikerziekte) en daardoor veroorzaakte complicaties te voorkomen en te genezen.

e

Het Epilepsiefonds draagt bij aan het beter begrijpen en behandelen van de aandoening epilepsie.

e
HandicapNl is dé organisatie, die mensen met een handicap helpt
sterker te staan en zorgt dat zij eerlijke kansen krijgen.

e
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten. Zij
subsidieert bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar
hart- en vaatziekten.

e

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden,
hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.

e
KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker,
meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven.

e
Nationaal Fonds Kinderhulp is lokale vertegenwoordiger van Stichting
Leerplan. Zij helpt kinderen van ouders met smalle beurs, zodat zij kunnen meedoen met schoolreisje, sporten, muziekles, zwemles enz.

e

Lucht Voor Het Leven: het Long Fonds helpt mensen met ademhalingsproblemen, zoals astma en de longziekte COPD.

e
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen
met MS.

e
De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor
nierpatiënten.

e

Prins Bernhard Cultuur Fonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap. Gedeelte van opbrengst collecteweek gaat naar Fanfare
Echo der Peel en Avond van Poëzie.

e

Het Reumafonds zet zich in voor een betere toekomst voor alle
mensen met een reumatische aandoening.

e
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in
nood. Zonder mensen uit te sluiten.

e
VRIJE GIFT		
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

e

Totale gift e
Info: zie ommezijde

