DONATIEFORMULIER
Met jouw bijdrage kunnen we:
-

Sport- en beweegprogramma’s opzetten voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met een
chronische aandoening, kinderen met overgewicht en mensen met een beperking;
Kinderen laten sporten en bewegen door middel van het Jeugdsportfonds;
Citytrainers opleiden;
Ondersteuning bieden aan lokale sportverenigingen.

Kies hier je donatie (omcirkel je keuze):

Ik doneer voor:
❏
❏
❏
❏
❏

Valpreventie, Heusden valt er voor;
GALMPlus;
Citytrainers;
Aangepast sporten;
Anders, namelijk ___________________

naam
adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer*

IBAN

E-mailadres

◻ Ja, ik blijf graag op de hoogte van het laatste
nieuws van Stichting de Schroef via de online
nieuwsbrief

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting de Schroef om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om
doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting de Schroef.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Handtekening

Datum en plaats

…………………………….

…………………………………

Liever volledig fiscaal aftrekbaar schenken? Wij helpen je graag bij het opstellen van de schenkingsovereenkomst.
Op www.belastingdienst.nl/giften lees je meer over belastingvrij schenken. Liever doneren via Internet Bankieren?
Maak dan je donatie over naar NL02RABO0132514532 t.n.v. Stichting de Schroef.

Stuur het ingevulde donatieformulier per mail retour aan contact@stichtingdeschroef.nl of per post.

Disclaimer:
Stichting de Schroef vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw
gegevens voor onze administratie om je te informeren over ons werk en om je steun te vragen voor onze activiteiten. Je gegevens
worden niet verstrekt aan derden. Je kunt je gegevens op ieder moment opvragen of door ons laten wijzigen. Ook kun je bij ons terecht
indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten. Meer weten over ons privacystatement, zie
www.stichtingdeschroef.nl

