Informatie Goede Doelen Week Deurne
Beste inwoner van Deurne,
Hierbij ontvangt u de collecte-envelop met de informatiebrief en invullijst van de 5e editie van de
Goede Doelen Week Deurne. In 2020 wordt gezamenlijk gecollecteerd voor 14 landelijke goede
doelen met een CBF keurmerk van maandag 7 september t/m zaterdag 19 september. Eerder dit jaar
stond de collecte gepland in april, maar moest vanwege de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus
worden verplaatst.
Hoe werkt het?
Op de achterzijde van deze brief staan de deelnemende goede doelen. De envelop waarin deze brief
zit is ook de collecte-envelop. Ga als volgt te werk:
 Per goed doel geeft u op de invullijst aan welk bedrag u wilt geven.
 Tel de bedragen bij elkaar op en vermeld het totaalbedrag.
 U kunt er ook voor kiezen om één totaalbedrag te vermelden. In dat geval verdelen wij uw
donatie gelijkelijk over alle deelnemende goede doelen.
 Het totaalbedrag geeft u via automatische incasso. U vult de eenmalige machtiging aan de
Stichting Goede Doelen Week Deurne volledig in, plaatst uw handtekening en stopt deze brief in
de envelop.
(Bij gebruik van een automatische incasso is het mogelijk om uw gift af te trekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2019 is aan de Stichting Goede Doelen Week Deurne de ANBIstatus verleend.)
Veiligheid voor iedereen
Vanwege ieders veiligheid en gezondheid heeft het bestuur ervoor gekozen om dit jaar niet huis-aanhuis te collecteren. Het is namelijk onmogelijk om tijdens het collecteren de 1,5 meter afstand tussen
de collectant en de gever te borgen en alle hygiënevoorschriften conform de richtlijnen van het RIVM
uit te voeren. Dit jaar kan er daarom ook alleen gedoneerd worden met een eenmalige machtiging.
De envelop kunt u inleveren van maandag 7 september t/m zaterdag 19 september bij een
wijkcoördinator van de Stichting Goede Doelen Week Deurne, bij een centrale plek in uw wijk of in
het gemeentehuis. Alle adressen vindt u op de bijsluiter in deze collecte-envelop.
We vertrouwen op een succesvolle gezamenlijke collecte en bedanken u heel hartelijk voor uw
medewerking en uw donatie.
Kijk voor meer informatie op www.goededoelenweekdeurne.nl of op onze Facebookpagina.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en werkgroepen Stichting Goede Doelen Week Deurne
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Hartelijk dank voor
uw donatie!

Totaal
€

Eenmalige machtiging (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Goede Doelen Week
Deurne om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens uw donatie en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Goede Doelen Week Deurne.
Naam:

_______________________________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________________________

Postcode: ___________ Woonplaats: ________________________________________________

IBAN:

N L

Plaats en datum: ________________________

Handtekening: __________________________

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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