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Sponsorformulier 2018

Liever VIP-sponsor worden? Sla niveau 1 over en ga direct naar niveau 2.

Niveau 1. Gewone sponsor

Ja, ik  (naam) 

wil graag een officiële sponsor worden van stichting Chabad Flevoland!

Vandaag  (datum)                                                                          zeg ik toe dat ik maandelijks het  bedrag van 

(vul een bedrag van minimaal €18  in)                                            zal doneren aan stichting Chabad Flevoland.

Tip: Twijfelt u nog over de hoogte van het sponsorbedrag? Vul dan het lagere bedrag in dat u in gedachten heeft, 
omdat het om een toezegging gaat. Een maandje wat ruimer bij kas? Maak dan apart wat extra geld over.

 

Niveau 2. VIP-sponsor

Ja, ik  (naam) 

wil graag een officiële VIP-sponsor worden van stichting Chabad Flevoland!

Vandaag  (datum)                                                                          zeg ik toe dat ik maandelijks het  bedrag van 

€180 zal doneren aan stichting Chabad Flevoland.

Niveau 3.  Founder

Bent u in staat en bereid (of overweegt u) om ‘founder’ te worden? Neem dan a.u.b. contact met ons 

op. Wij plannen een afspraak met u in om dit te bespreken. Founders geven €6.000 per jaar. We heb-

ben acht founders nodig.  
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Persoonlijke gegevens

naam

postadres

e-mail

telefoon  

Ik verklaar bij deze dat ik mijn maandelijkse (of jaarlijkse) toezegging tijdig zal overmaken (het maakt 

niet uit op welke dag van de maand u het overmaakt). De bankgegevens staan hieronder vermeld.

Hiermee komt u op de officiële lijst van sponsors! (Blijft u liever anoniem? Geef dat aan ons door en wij 

noteren uw naam als ‘anoniem’ op de sponsorlijst).

Stichting Chabad Flevoland waardeert uw sponsoring en bedankt u van harte!  Mede dankzij uw spon-

soring zijn we in staat om de Synagoge / het Chabadcentrum in Almere en het Joodse leven in Flevo-

land te versterken.

handtekening  


