St. Egelopvang Den Haag en omstreken
p/a Fuutlaan 3
2566 SB Den Haag
Bankrekening: NL98 INGB 0004 5951 83
Meer informatie: www.egelopvangdenhaag.nl

Aanmelding als donateur van Stichting Egelopvang
Wat fijn dat u donateur wilt worden van onze Stichting Egelopvang Den Haag. Zo draagt u bij aan de opvang en
verzorging zieke en gewonde egels. Na hun herstel worden ze weer teruggezet in de natuur.
U kunt uw gift per maand, per kwartaal of per jaar overmaken. Maakt u meer dan € 15,00 euro per jaar over,
dan kunt u in het voorjaar ons jaarverslag ontvangen. De egelopvang heeft de ANBI status voor goede doelen,
dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Invullen en opsturen
Wij vragen u dit formulier in te vullen en ondertekend op te sturen naar:
St. Egelopvang Den Haag en omstreken
p/a Fuutlaan 3
2566 SB Den Haag
of ingevuld en ondertekend te scannen en te mailen naar: egelopvangdh@gmail.com
Ondergetekende is bereid om donateur te worden van Stichting Egelopvang Den Haag en omstreken:
Naam en voorletters: .....................................................................................................................

v/m*

E-mail adres

..............................................................................@...................................................

Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Jaarverslag

Wil graag het jaarverslag ontvangen (bij meer dan € 15,00 per jaar):

ja / nee*

Hoe kunt u betalen?
Wij vragen u om zelf een (automatische) overschrijving te regelen bij uw bank. Wij zijn een kleine organisatie
en om de onkosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden werken wij niet met acceptgiro’s of
automatische incasso’s. U kunt uw bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar overmaken naar:
NL98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. Stichting Egelopvang Den Haag
o.v.v. donatie
Privacy
Wanneer u donateur wordt van de Egelopvang worden uw gegevens vastgelegd. Wij gebruiken deze gegevens om u te
informeren over het werk van de Egelopvang zoals het versturen van het jaarverslag. Wij delen uw gegevens niet met
derden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u geen prijs stelt op deze of andere informatie dan
datgene waarom u vraagt of uit ons bestand verwijderd wilt worden, dan kunt u dat doorgeven via een mail naar:
egelopvangdh@gmail.com of bellen met 070-3254045.

Datum:................................... Handtekening:...........................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is
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