Een warm hart voor een
veilig thuis

Ja, ik word Vriend van Droom Je Thuis.
Voorl. en Achternaam…………………………………….…………..

☐ Ja, ik wil uw periodieke digitale nieuwsbrief
ontvangen op bovenstaand e-mailadres.
Stuur dit volledig ingevulde SEPA “machtigingdonateur" formulier in een gefrankeerde
envelop naar het onderstaande (post)adres:

Adres: ……………………………………………………...……………….
Postcode: ………….. Plaats:…………………………………………..
Land:………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: ………………………………………...................
E-mail: …………………………………………………………………….

Bedrag (aankruisen wat van toepassing is)
Hierbij machtig ik Stichting Droom Je Thuis te
incasseren van onderstaand rekeningnummer

☐€15,- ☐€25,- ☐€50,☐Ander bedrag, namelijk €…………………
☐Doorlopend (1x per jaar) ☐ Eenmalig
Incassant ID : NL58ZZZ566011740000
Kenmerk machtiging: Wordt door ons ingevuld en aan
u bekend gemaakt ……………………………………………..

WORD VRIEND VAN

DROOM JE THUIS

IBAN:

Vrienden van
“Stichting Droom Je Thuis”
Warmoesland 3
2635 LB Den Hoorn

“Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Droom Je Thuis om éénmalige/doorlopend (z.o.z.
welke keuze is aangekruist) incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Droom Je Thuis
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.”

Plaats en datum:
…………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………….

U kunt uw bank ook voor het moment van afschrijving verzoeken om
een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is
afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13
maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om
dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen
van e-mail of brief naar Stichting Droom Je Thuis. Binnen 30 dagen na
ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische
incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw
adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

Dit is Stichting Droom Je Thuis.
Stichting Droom je Thuis is een wooninitiatief
voor gehandicapte Westlandse jongeren. Het
doel is het verwezenlijken van een droom: een
woonhuis met zorgbegeleiding voor jongeren
met een beperking in het Westland.
Wonen in een inclusieve samenleving .
Wanneer het woonhuis af is zullen 12
(jong-)volwassenen kunnen wonen in hun
eigen appartement, maar met professionele
zorgbegeleiding waardoor zij een zo normaal
mogelijk leven kunnen leiden. Zij ontvangen
ondersteuning bij het wonen, het werken/de
dagbesteding en bij de ontspanning (sociale
contacten) zonder dat het hun gevoel van
zelfstandigheid en zelfbeschikking aantast. Het
wooninitiatief dat door de ouders/ verzorgers
van de bewoners wordt geleid, wil zich wáár
mogelijk verbinden met de omgeving en met de
samenleving. Een samenleving waarin iedereen
tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele
achtergrond, leeftijd, geslacht, talenten of
beperkingen:
dat
is
een
inclusieve
samenleving!

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis
adres: Van Velzenstraat 13
2685 RB Poeldijk
vriendenvandjt@gmail.com
www.vriendenvandroomjethuis.nl
KVK Nummer 70048916
NL94 RABO 0325 0358 57

Waarom financiële steun nodig?
Droom Je Thuis wil het woonhuis binnen
enkele jaren realiseren, naar verwachting aan
het Zuideinde in Naaldwijk, nabij de
Kunstgarage. Sociale en/of private partijen
zullen
de
gebruikelijke
bouwkosten
financieren.

De meerkosten (15 tot 20%) proberen wij
gefinancierd te krijgen met behulp van de
stichting Vrienden van Droom Je Thuis.
Meerkosten zijn o.a. de inrichting van de
gezamenlijke vertrekken (2 woonkamers en de
keuken, kantoor/ logeerruimte zorgpersoneel)
tilsystemen,
snoezelruimte,
bredere
doorgangen, domotica, etc.)
De Stichting Vrienden van Droom je Thuis
werft op diverse manieren fondsen waarmee
het huis van alle gemakken kan worden
voorzien om het volledig aan te passen aan de
bewoners.
Word nu vriend.
Wij zoeken betrokken mensen die ons doel
ondersteunen én die ons financieel willen
ondersteunen door Vriend van Droom Je Thuis
te worden.
Uw hulp kunnen wij goed gebruiken want
zonder hulp lukt het ons niet.
Tweerichtingsverkeer.
Vriend zijn van Droom Je Thuis betekent dat u
met ons wooninitiatief verbonden bent. Dit
doet u door ons te steunen met een jaarlijkse
financiële bijdrage. Uiteraard houden wij u
graag op de hoogte door onze periodieke
digitale nieuwsbrief, indien u dit wenst.
Meer informatie?
Kijk
op
onze
website
www.vriendenvandroomjethuis.nl voor meer
informatie over het project en het doel
waarvan wij hopen dat u het gaat steunen.

