Word Vriend van echtWaar!
Stichting echtWaar biedt een beschutte werkplek voor mensen met een
arbeidsbeperking bij een keramiek- en textiel werkplaats in Utrecht. De financiële
armslag is op dit moment nog niet erg groot, zeker niet als er extra uitgaven aan de
orde zijn of een grote aanschaf nodig is. Donaties en schenkingen van mensen en
organisaties die Stichting echtWaar een warm hart toedragen, zijn daarom van harte
welkom.

De tandem voor het halen en brengen van cliënten hebben we in 2016 van de mannen
van Fietsen4Fietsen gekregen. Er zijn al heel wat ritjes mee gedaan!
We zijn nu aan het sparen voor een andere oven. De huidige grote oven begint
mankementen te vertonen en onze onderhoudsman denkt dat het tijd wordt voor een
professionele oven in plaats van een hobby-oven. Zijn we het mee eens! Ook een
tweede giettafel staat nog op ons verlangenlijstje.
Om je op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen, sturen we iedere maand onze
Nieuwsbrief en natuurlijk zijn alle vrienden van harte welkom op de jaarlijkse
Vriendenborrel.
Stichting echtWaar heeft een ANBI status waardoor het mogelijk is om je schenking
fiscaal af te trekken. Dit kan al vanaf een schenking van € 60,- per jaar gedurende een
periode van minstens 5 jaar. Vraag ons voor meer informatie hierover.
Wil je liever eenmalig een bedrag schenken? Dat kan ook. Zie het bijgevoegde
formulier.
Help mee en word Vriend van echtWaar!
Namens de stichting echtWaar:
Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden
Stichting echtWaar – 2e Daalsedijk 8 W - 3551 EJ Utrecht
tel: 030 8884111 / 06 83514747
KvK: 60274638

Ja, ik word Vriend van echtWaar
NAAM ...................................................................................................................................
ADRES ....................................................................................................................................
WOONPLAATS ......................................................................................................................
E-MAILADRES .......................................................................................................................
BANKREKENINGNUMMER (IBAN) .......................................................................................
SEPA MACHTIGING (eerste afschrijving op 1 maart 2017)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting echtWaar een incasso-opdracht te sturen
aan uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht.

☐ Eenmalige machtiging
☐ Doorlopende machtiging
☐ Jaarbijdrage van € 30,☐ Jaarbijdrage van € 60,☐ Jaarbijdrage van € 100,☐ Jaarbijdrage van € ......................................................... (zelf invullen)
ANDERS
☐ Eenmalige bijdrage
Overmaken ovv Vrienden van echtWaar naar NL 37 TRIO 0198 4761 16
tnv Stichting echtWaar
☐ Ik ontvang graag de nieuwsbrief van echtWaar
Handtekening
........................................................
Plaats

Datum

........................................................

...........................................................................

Hartelijk dank voor het invullen! Je ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief van ons als
je die optie aangevinkt hebt.
Stichting echtWaar – 2e Daalsedijk 8 gebouw W - 3551 EJ Utrecht Nederland
tel: 030 8884111 / 06 83514747
KvK: 60274638

