Invullijst collecteweek Bakkeveen
Hoe werkt de collecteweek
• U hebt nu een envelop met een invulformulier ontvangen,
• U vult het formulier in,
• U doet het formulier samen met uw gift in de envelop en plakt deze dicht,
• Aan het einde van de week komt een collectant de envelop weer ophalen,
• De collectant is herkenbaar aan een blauw hesje en een witte emmer met het
logo,
• In de week na de collecte wordt het resultaat bekend gemaakt op de site van
Bakkeveen en de Slûswachter,
• Wij storten het geld door naar de deelnemende organisaties,
• Kijk voor het beleidsplan en de collectehandleiding op
www.bakkeveen.nl/collecteweek
Voor deze fondsen collecteert de Collecteweek Bakkeveen

Fonds

Informatie

Vul in deze kolom het
bedrag in wat u wilt geven
aan het betreffende fonds

Voorkom en genees hersenaandoeningen.
www.hersenstichting.nl

€

Geef om vrijheid.
www.amnesty.nl

€

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit.
www.reumafonds.nl

€

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij
doorgaan.
www.hartstichting.nl

€

Maakt geluk mogelijk.
www.kinderhulp.nl

€

Gezonde longen van levensbelang.
www.longfonds.nl

€

Subtotaal, ga verder op de tweede pagina van dit
formulier

€
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Neem het totaalbedrag van pagina 1 over en ga hier
verder.

>>> totaal van blad één>>

€

Samen tegen epilepsie.
www.epilesiefonds.nl

€

Iedereen verdient een morgen.
www.kwf.nl

€

Krachtig tegen spieren.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

€

Uw donatie speciaal voor de jeugd in
Fryslan.
www.rodekruis.nl

Wat heb jij over voor een nierpatiënt?
www.nierstichting.nl

€

Draagt bij aan een littekenvrije toekomst.
www.brandwondenstichting.nl

€

Help Alzheimer overwinnen, dan hoeft
niemand zich te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

€

Doen wat wij geloven.
https://www.legerdesheils.nl

€

Totaal van de donatie

€

Doe het ingevulde formulier samen met uw donatie in de retourenvelop.
Wij zijn een ANBI-stichting dus bewaar een kopie voor uw belastingaangifte.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de deelnemende fondsen.

Stichting collecteweek Bakkeveen Adres; Weverswal 38 9243 JM Bakkeveen
Kvk: 7640192 Banknummer: NL 77 RABO 0349391602 Mail: collecte@bakkeveen.nl

