Donatieformulier
Sporten en bewegen is een vanzelfsprekendheid in onze samenleving. In elke gemeente is er een
verscheidenheid aan sportclubs en tijdens evenementen als de Olympische Spelen of een WK voetbal
kleurt Nederland oranje. Sport is emotie en geeft een gevoel van saamhorigheid. Toch is sporten of zelfs
bewegen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. En dat willen wij veranderen. Helpt u mee?

Met uw 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
Ja, ik help Stichting de Schroef en machtig de stichting eenmalig/periodiek om onderstaand
bedrag van mijn rekeningnummer af te schrijven:
o
10 euro
o
5 euro
o
2 euro
o
Anders, namelijk…..
Ik help:
o
Per maand
o
Per kwartaal

o
o

Per jaar
Eenmalig

Voornaam:.........................................(M/V)
Achternaam:.........................................
Straat + huisnummer:...........................................................................................................
Postcode:.................................................
Plaats:...................................................
Telefoonnummer:....................................
IBAN:....................................................
Met het invullen van mijn telefoonnummer, geef ik Stichting de Schroef toestemming mij telefonisch te benaderen.

Mailadres:
o
Ja, ik blijf graag op de hoogte van het laatste nieuws van Stichting de Schroef via de online nieuwsbrief
Handtekening:
Liever volledig fiscaal aftrekbaar schenken? Wij helpen u graag bij het opstellen van de
schenkingsovereenkomst. Op www.belastingdienst.nl/giften leest u meer over belastingvrij schenken.
Liever doneren via Internet Bankieren? Maak dan uw donatie over naar NL02RABO0132514532 t.n.v.
Stichting de Schroef.
Stuur het ingevulde donatieformulier per mail retour aan contact@stichtingdeschroef.nl of per post naar:
Postbus 328, 5150 AH, Drunen.

Samen kunnen we welzijn creëren, omdat iedereen mee mag doen!
Disclaimer:
Stichting de Schroef vindt uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij
gebruiken uw gegevens voor onze administratie om u te informeren over ons werk en om uw steun te vragen voor onze
activiteiten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt uw gegevens op ieders moment opvragen of door ons laten
wijzigen. Ook kunt u bij ons terecht indien u niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.

