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Eenmalige machtiging

Ondergetekende
Naam
Adres
Postcode / Plaats
Af te schrijven bedrag (€ 5, 10, 15, etc., maximaal € 50) € ________
Dit bedrag wordt eind juni 2017 afgeschreven van de rekening van ondergetekende
Rekeningnummer IBAN
Plaats, datum
Handtekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Voedselbank Zeist om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank
die vervolgens eenmalig een bedrag van uw rekening afschrijft, overeenkomstig uw opdracht. Als u het niet eens bent met deze 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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10 000>
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Stichting Voedselbank Zeist
Van Renesselaan 32, 3703 AJ Zeist
NL35 ZZZ.3022.6629.0000
VBZ.2017.001
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Begunstigde
Adres
Incassant ID
Kenmerk van de machtiging:
Reden betaling

De Voedselbank Zeist bestaat tien jaar. De Voedselbank helpt mensen aan eten
die weinig geld hebben te besteden. Als de kosten voor hun huis zijn betaald,
heeft een gezin met 2 kinderen niet meer dan 110 euro per week om bijvoorbeeld kleren te kopen of om een kapotte televisie te vervangen. Er zijn in Zeist
ongeveer 120 gezinnen die elke week een voedselpakket krijgen. Ze moeten als
tegenprestatie hun problemen aanpakken waarbij ze professionele hulp krijgen.
De Voedselbank Zeist werkt met vrijwilligers die hiervoor niet worden betaald.
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Extra geld nodig
Er wordt geen voedsel gekocht, de voedselbank krijgt voedsel (vlees, vis,
groenten en fruit) gratis, van bedrijven, winkels en supermarkten.
Hieruit worden voedselpakketten samengesteld die elke vrijdag worden
uitgedeeld. Een gezin kan ongeveer drie dagen leven van zo’n voedselpakket.
Voor het inzamelen, bewaren en maken en uitdelen van de voedselpakketten
is geld nodig. We vragen daarvoor jullie hulp. Er is geld nodig om de bestelbus
te laten rijden, die dagelijks producten ophaalt bij de winkels. Deze worden
opgeslagen in het distributiecentrum, een deel in stroomvretende koelen vrieskasten. De voedselpakketten worden met de bestelbus naar de
uitgiftepunten in Zeist gebracht. Er is alles bij elkaar opgeteld ongeveer vijf
euro nodig om een krat met levensmiddelen bij een gezin te krijgen.
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Hoe kunnen jullie geld geven?
Wij zijn blij met elke euro. Je kunt geld geven voor één kratje of een paar
kratjes. Zie het als een cadeautje voor de jarige Voedselbank Zeist.
Je kunt dit alleen doen, je kunt ook geld bij elkaar sprokkelen met vriendjes,
uit je klas of uit je team. Laat je ouders, of een van de ouders, het
ingezamelde geld storten op de rekening van de Voedselbank Zeist bij
de Rabobank. Ze moeten hiervoor een machtigingsformulier invullen en
ondertekenen. De Rabobank krijgt hiermee voor één keer toestemming
dit geld te innen. Het machtigingsformulier is te vinden op de achterflap
van deze folder. Het formulier kan worden afgegeven aan een van de
medewerkers van de Voedselbank Zeist. Zij staan bij het begin van de
vierdaagse op het Bisonpark en zijn te herkennen aan de hesjes.
Voor meer informatie: www.voedselbankzeist.nl
Contact: aktie@voedselbankzeist.nl
Lukt het niet om het formulier op het Bisonveld af te geven, stuur dit
dan per post naar het distributiecentrum van de Voedselbank Zeist.
Adres: Voedselbank Zeist, Van Renessselaan 32, 3703 AJ Zeist.

