Onvoorwaardelijk welkom

deskundigheidsbevordering voor de vrij-

De deur van het Adamas Inloophuis staat

willigers en eten en drinken. Een bezoek

open voor iedereen die, op welke manier

aan Adamas kost dus gemiddeld € 40.

dan ook, met kanker is geconfronteerd.
Meer dan honderd vrijwilligers staan elke

100% afhankelijk van donaties

dag klaar om de gasten onvoorwaardelijk

Doneren en sponsoren is vandaag de dag

welkom te heten en een warme, veilige

niet meer zo vanzelfsprekend. Voor elke

plek te bieden om hun verhaal te doen en

euro moet stevig worden gelobbyd. Het

hun kracht te hervinden.

inloophuis is financieel volledig afhankelijk

voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

van de donaties van particulieren, bedrijven

Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw-Vennep

Door kanker bewust leven

en overheden. Jouw steun is dus hard nodig

In het inloophuis wordt gewerkt vanuit

om de deur ook in de toekomst onvoor-

de visie ‘door kanker bewust leven’. Niet

waardelijk open te houden. Steun je ons?

de ziekte, maar de mens staat centraal.
Mensen met kanker en hun naasten worden

Meer informatie?

naar behoefte ondersteund om, ondanks

Neem voor meer informatie contact op met

de beperkingen die de situatie hen oplegt,

Annelies Osinga, Coördinator Marketing en

hun eigen kracht te (her)vinden, het leven

Fondsenwerving, op 06-29260902 of via

te beleven en de verbondenheid met de

annelies@adamas-inloophuis.nl.

mensen om hen heen te blijven ervaren.

7000 bezoeken per jaar

De Stichting Adamas Inloophuis heeft de

Ruim 7000 keer per jaar stapt iemand over

status van Algemeen Nut Beogende Instel-

de drempel voor een luisterend oor, deel-

ling (ANBI). Dit betekent dat over ontvan-

name aan een activiteit of een afspraak

gen giften en nagelaten bedragen geen

met een therapeut. Jaarlijks besteedt de

schenk- of erfbelasting hoeft te worden

Stichting Adamas Inloophuis € 320.000

afgedragen. Daarnaast zijn giften aftrekbaar

aan zaken als huur, onderhoud, verzeke-

van de inkomstenbelasting of vennoot-

ringen, materialen voor de activiteiten,

schapsbelasting.

Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61

maak jij
het verschil?

2151 BB Nieuw-Vennep
voldoende
frankeren

0252-680233
mail@adamas-inloophuis.nl
www.adamas-inloophuis.nl

tekst en vormgeving ../stijlerij

Laat na

Met een erfstelling leg je vast welk percentage van je

Met een legaat schenk je een specifiek bedrag of eigendom.

nalatenschap aan het Adamas Inloophuis ten goede komt.
Voor advies over alle vormen van nalaten kun je terecht
bij de notaris.

“Adamas biedt mij en mijn gezin een warme plek
waar we kunnen praten, huilen en lachen.”

anders: €

Door ondertekening van dit formulier geef je de Stichting Adamas Inloophuis toestemming om doorlopend incasso-opdrachten naar je bank te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven, en je
bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Stichting Adamas Inloophuis. Bij een eenmalige machtiging wordt éénmaal het aangekruiste bedrag
afgeschreven. Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

iets anders

Stichting Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw-Vennep
IBAN NL08RABO0129848379
Incassant-ID NL32zzz342409800000
Kenmerk machtiging VAI-001-2016

schenken en nalaten

Nederland

SEPA-machtigingsformulier

ik machtig tot eenmalige afschrijving

Ik stel het op prijs als Adamas contact met mij opneemt over
bedrijfssponsoring
Ik ontvang graag de e-mailnieuwsbrief van het Adamas Inloophuis
ja
nee

Handtekening

materiaal.

Datum/plaats ondertekening

met advies of promotiee-mail

Adamas kan je ondersteunen

Telefoonnummer

een donatie voor het inloophuis.

Postcode en woonplaats

vraag voor je verjaardag aan je genodigden

Adres

tot 52%.

mevr

wijnproeverij. Doe een heitje voor een karweitje of

dhr

voordeel kan oplopen

Voorletters en achternaam

and. Zet een collectebus in de klas of organiseer een

t.n.v.

volledig aftrekbaar. Je fiscale

Van IBAN-rekeningnummer

club. Fiets de Mont Ventoux op of zwem een rondje Kaageil-

maand

5 jaar of langer vastlegt, is deze

kwartaal

Geld inzamelen voor Adamas kan alleen of met je

jaar

Wanneer je een periodieke schenking voor

vrienden, collega´s, school, sportvereniging of business-

Frequentie

NL08RABO0129848379.

€ 10

over t.n.v. de Stichting Adamas Inloophuis op IBAN

€ 25

Kom in actie

€ 50

online via www.adamas-inloophuis.nl of maak een bedrag

€ 100

Eenmalig, maandelijks, per kwartaal of per jaar. Een

Bedrag

klein bedrag of een groot bedrag. Alles is welkom! Doneer

Ik word Vriend van Adamas

Doneer

