Donateursformulier Stichting Vrienden van Siem
Stichting “Vrienden van Siem” is ontstaan vanuit een vriendengroep in Sint Annaland, naar aanleiding van het veel
te vroeg overlijden van Siem Vroegop. Een gewaardeerd familielid en een gezamenlijke vriend, wie na enkele jaren
van ziekte de strijd tegen kanker niet heeft kunnen winnen.
Jaarlijks verzamelen wij gelden via het organiseren van diverse activiteiten om de gelden te doneren aan een
ziekenhuisdoel. Wij selecteren onze jaarlijkse goede doelen op basis van ervaringen van vrienden en kennissen. Ons
streven hierbij is een doel te vinden, welke direct bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het
ziekenhuisverblijf. Als geen ander beseffen wij namelijk de impact van de ziekenhuisbezoeken en het -verblijf op het
leven van de zieken. Voor een overzicht van onze goede doelen van voorgaande jaren en de behaalde resultaten
verwijzen wij naar onze website www.vriendenvansiem.nl
Door middel van het invullen van onderstaande antwoordstrook kunt u voor € 12,50 per jaar donateur worden van
de Stichting Vrienden van Siem. Jaarlijks zult u op de hoogte worden gebracht over het nieuwe goede doel en zult u
ook worden uitgenodigd voor het bijwonen van de activiteiten. Wij zullen tevens proberen onze blijk van
waardering jaarlijks, in welke vorm dan ook, aan u te uiten. Wij hopen u te mogen verwelkomen als donateur, want
het verleden kunnen we helaas niet veranderen, maar met uw steun hopen wij gezamenlijk het heden en de
toekomst voor velen wel te kunnen verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van Siem

Naam: ____________________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode: __________ Woonplaats: ___________________________________________________
E-mail adres: ______________________________________________________________________
Bankrekeningnummer: _____________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van Siem, tot wederopzegging, om jaarlijks in december € 12,50 van
bovengenoemde bank-/girorekening af te schrijven. Het donateurschap kan op ieder gewenst tijdstip worden
beëindigd via schriftelijke opzegging bij één der bestuursleden. Voor onterecht geïncasseerde bedragen geldt de
wettelijke terugboeking termijn van 8 weken.

Plaats: ____________________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________
Handtekening:

Ingevulde formulieren graag inleveren bij: Stichting Vrienden van Siem - Tjalk 18 - 4697 HK - Sint Annaland
Of scan de documenten in en mail ze naar info@vriendenvansiem.nl
De privacyverklaring is te vinden op onze website. Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met deze verklaring. De
verklaring is te vinden op: https://www.vriendenvansiem.nl/privacy

