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Ook u kunt lid worden van onze vereniging

Naam:
Adres:

De Brug

Postcode:

Wij verlenen hulp aan de arme en noodlijdende
bevolking van ontwikkelingslanden.



U ontvangt regelmatig informatie over
“onze” projecten.

Woonplaats:

Wij doen dit door het opzetten of steunen van
kleinschalige en concrete projecten.



U weet zeker, dat uw geld goed wordt besteed en dat het op de juiste plaats terecht
komt.

Emailadres:



U kunt “brugavonden “ bijwonen, waar een of
meerdere projecten uitvoerig worden
belicht.



U heeft inspraak in de keuze van projecten

Wil graag lid worden van “De Brug”



U kunt zelf projecten aandragen.

De bijdrage bedraagt eur……………

In de regel onderhouden we zelf de contacten
met de mensen ter plaatse. Enerzijds houden
we op die manier een vinger aan de pols,
anderzijds worden we ook beter betrokken bij
wat er speelt.
Het benodigde geld wordt verkregen uit
bijdragen van de leden, giften en opbrengsten
van acties.
Omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken
kunnen we vrijwel al het geld besteden aan de
projecten.
We zijn erkend als instelling die een algemeen
maatschappelijk doel beoogt, dus donaties en
giften zijn aftrekbaar van de belasting.

U kunt bijgaande antwoordkaart gebruiken om u op
te geven of om nadere informatie op te vragen. U
kunt dit ook doen op onze website.
Wilt u geen lid worden, maar ons wel steunen, dan
kunt u uw gift storten op ons rekeningnummer
NL69ABNA0426339150 bij ABN AMRO bank te
Zwolle.

Telefoonnummer:

maand
kwartaal
Jaarvan “De Brug”
Ik machtig
de penningmeester
om het hierboven aangegeven bedrag tot
wederopzegging af te schrijven van :

Rekeningnummer:

Handtekening

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.de-brug.org

@

Vereniging ontwikkelingshulp
De Brug
Stroomrug 6
8266JB Kampen

E-mail: contact@de-brug.org

