Lidmaatschap voor de WIJ|ALLEMAAL 100 club
Veel mensen vinden per week de weg naar het Inloophuis van Stichting Wij |Allemaal en dit al gedurende
een aantal jaren. Daar mogen we trots op zijn en daarmee heeft het Inloophuis zijn waarde dan ook
bewezen.
Om het voortbestaan van het Inloophuis in de toekomst te garanderen is structurele financiering nodig. En
daarvoor hebben wij de

WIJ|ALLEMAAL 100 club
opgericht. En bij een club horen natuurlijk leden! Daarom zijn wij op zoek naar mensen die lid willen worden
van de Wij | Allemaal 100 club. Mensen met een groot hart die voor minimaal € 100,00 per jaar, jaarlijks de
Stichting een steuntje in de rug willen geven en daarmee Stichting Wij |Allemaal in staat stelt ook in de
toekomst mensen te helpen.
Indien u zich verbindt om tenminste 5 jaar deze bijdrage te doen, zijn deze bijdragen geheel fiscaal
aftrekbaar. Anders gelden er beperkingen voor de fiscale aftrek.
Aanmelding: Hierbij geef ik mijzelf op als lid en machtig ik de Stichting Wij |Allemaal om jaarlijks
€ __________ (zelf invullen s.v.p., minimaal € 100,00) af te schrijven van onderstaande IBAN.
O Ik verbind mij tenminste voor 5 jaar aan het voldoen van deze bijdrage (svp dan aankruisen)
O Ik wil WEL/NIET formulieren belastingdienst (bij tenminste 5 jaar) ivm aftrekbaarheid invullen.
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam:

M / V

Adres:

Datum:

Postcode:

Email:

Plaats:

Handtekening:

Bankrekening
nummer:

Dit formulier kunt u in een gesloten envelop sturen aan:
Stichting Wij|Allemaal | Burg. D. Kooimanweg 11 | 1442 BZ | PURMEREND |
Of na scannen mailen naar club100van@wij-allemaal.nl
De Stichting is aangesloten bij de landelijke verenigingen van Inloophuizen IPSO en heeft tevens een ANBI
registratie waardoor de giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.
* U gaat akkoord met de verwerking van uw gegevens. Wij|Allemaal houdt zich aan de wet en regelgeving
op gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de A.V.G.. Onze privacy verklaring kunt u vinden
op onze website.
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