Vrienden van De Diligence

De stichting Diligence Almere organiseert vijf dagen per week
dagtochten voor inwoners van Almere die 55 jaar en ouder zijn.
De dagjes uit kunnen o.a. zijn: een lunchconcert, een museum,
een vaartocht, naar de film of een markt gaan, etc. etc.
Onze gasten worden van huis opgehaald en na afloop weer
thuisgebracht.
Wij maken hierbij gebruik van twee busjes, die binnenkort aan
vervanging toe zijn. Voor dit doel zijn we o.a. met ‘de Vrienden’
hard aan het sparen.

Draagt u De DiligenceBus ook
zo’n warm hart toe?
De DiligenceBus wordt steeds meer een begrip in Almere door
het organiseren van gezellige arrangementen voor 55-plussers.
Om dit voor nu en in de toekomst mogelijk te maken, zoeken wij
Vrienden die ons een warm hart toedragen.
Sluit Vriendschap en doneer een bijdrage van minimaal € 5,- p.m.
of € 25,- p.j. en u profiteert van diverse voordelen:
 U ondersteunt en draagt bij aan het voortbestaan van de
DiligenceBus.
 U ontvangt als een van de eersten het 2-maandelijkse
programma.
 U ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor een extra
arrangement alleen bestemd voor Vrienden.
 Tweemaal per jaar ontvangt u een(digitale) nieuwsbrief met
betrekking tot de ontwikkelingen van De DiligenceBus.
 De stichting De DiligenceBus heeft een ANBI-status; uw gift
kan dus voor de belasting aftrekbaar zijn!

Wordt Vriend van De DiligenceBus

Vriendenkaart
Profiteer van de voordelen: maak uw vriendschappelijke bijdrage over
naar rekeningnummer NL66 RABO 0191990191 t.n.v. Stichting Diligence
Almere, o.v.v. Vrienden van de Diligence.
Vraag uw familie, vrienden en kennissen ook vriend te worden.
U kunt ons ook machtigen om het door u aangegeven bedrag te
incasseren.
Donateur (periodiek):
Ja, ik machtig de stichting Vrienden van De DiligenceBus om tot
wederopzegging een bedrag van:
□ € ………. per maand/kwartaal/jaar* af te schrijven van IBAN
Rekeningnummer: ……………………………………………………..
Begunstiger (eenmalig):
Ja, ik machtig de stichting Vrienden van De DiligenceBus om eenmalig
een bedrag van:
□ € ………….… af te schrijven IBAN-rekeningnummer:
…………………………………………………………………………….
Naam en voorletters:

……………………………………………

Adres:

……………………………………………

PC en Woonplaats:

…………………………………………....

E-mailadres:

……………………………………………

Handtekening:

………………………………………..…..

Datum:

…………………………………………….

U kunt dit machtigingsformulier sturen naar stichting De DiligenceBus
Almere, Slufterplantsoen 10, 1316 KX Almere

Vriend worden kunt u dus op een gemakkelijke manier en daarbij
profiteren van de voordelen.
Niet alleen geldelijke bijdragen worden zeer op prijs gesteld maar
ook een bijdrage ‘in natura’ is in overleg met het bestuur altijd
welkom.
Ook kunt u deelnemen aan andere ‘spaar’acties die wij
organiseren zoals deelname aan de Vriendenloterij en De Grote
Clubactie.
Informatie hierover kunt u ook vinden op onze website
www.diligence-almere.nl of een mail sturen naar info@diligencealmere.nl of telefonisch via 036 20 22 044.
Tevens zijn onze uitstapjes te volgen via Facebook.

Een team van ca 40 vrijwilligers staat klaar om
de senioren van Almere
een gezellige en vaak interessante dag te bezorgen.

