Word een

Vriend

van
de Delftse kindertuinen
Gaan uw (klein) kinderen, leerlingen of buurjongens/meisjes met ple‐
zier naar één van onze tuinen? Komen ze thuis met verhalen over de
natuur, blije gezichten en onbespoten oogst als loon voor hun werk?
Misschien heeft u zelf goede herinneringen aan kindertuinieren. Of
vindt u het gewoon belangrijk dat kinderen opgroeien met ‘groen’?

Vul in elk geval uw gegevens en
de incasso-machtiging (z.o.z.) in,
onderteken, scheur/knip af,

De vrijwilligers van de Stichting Kindertuinen Delft maken dit al 30 jaar
mogelijk voor de Delftse kinderen. Tot 2016 gesteund met subsidie van
gemeente Delft (50 % van ons budget). Per 2016 is de subsidie echter
gestopt. Zo’n gat (ca. € 14.000 per jaar) valt niet op te vangen met be‐
zuinigen alleen. En alles doorberekenen aan de kinderen en hun ouders
maakt de drempel voor velen te hoog om mee te doen.
Daarom zoekt Kindertuinen Delft nieuwe steunpilaren, zodat al die
kinderen bij ons van het tuinieren kunnen blijven genieten.

en stuur (of email) het naar:
Secretariaat Stichting
Kindertuinen Delft.
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Met de hulp van onze Vrienden kunnen
we leuke en nuttige groene programma’s
voor de kinderen blijven organiseren.
En dragen we met onze tuinen bij
aan een duurzamer en groen Delft.

Wat kunt u als Vriend doen

Ja, ik word graag

voor de Delftse Kindertuinen ?

Ik doneer een bedrag van € …. (min. € 25 /jaar). Vul de machtiging in !
Ik ontvang graag de Nieuwsbrief van de Delftse Kindertuinen per email.

• Vrienden doneren jaarlijks m inim aal € 25 (m eer m ag ook)

Ik wil de Delftse Kindertuinen graag op andere wijze helpen, namelijk: …….
als vrijwilliger op een tuin
als bestuurslid
met pr-activiteiten, zoals flyeren, posters opplakken, scholen bezoeken.
op andere wijze, namelijk ………………………………….
Wij nemen contact met u op over uw keuze!

…. als ouder kunt u zo meer van de werkelijke kosten per kind
(€ 100) bijdragen dan de officiële inschrijfprijs (€ 50,- ;2016).
…. Geen ouder? Als sympathisant helpt u ons om het kindertuinieren voor anderen bereikbaar te houden.

• Vrienden kunnen ouders, scholen, buren, etc. attenderen
op onze mogelijkheden en behoeften. Maar ook: bedrijven, fondsen.
Of ons daarover adviseren of een goed woordje doen.

Gegevens:

• Vrienden kunnen soms een handje meehelpen op een tuin.
Natuurlijk zijn onze

Vrienden

Vriend van de Delftse Kindertuinen

/ mw.

dhr

Voorletters:

Achternaam:

(Indien van toepassing)

Ouder/verzorger van:

altijd welkom op onze open avonden,

Adres:

net voor de zomervakanties. En ze ontvangen (indien gewenst) onze
digitale nieuwsbrief, die u overigens ook kunt dow nloaden van
onze website. En één keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een
“plukborrel” op één van onze tuinen.

Straat:

Nr.:

Postcode:

Plaats:

IBAN:

.. .. …. ……….

Telefoonnummer:
E-mail:
Bankrekeningnr.:

Geef u op, vul op het formulier hiernaast in wat voor u geldt.
Knip/scheur het af en stuur het naar het secretariaat (of scan het en
stuur het per email). Dan hoort u meer van ons.

Machtiging:

Alvast hartelijk dank, ook namens de kinderen!

Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester van Stichting Kindertuinen
Delft om van zijn/haar bank- of girorekening een bedrag te incasseren van:

Met vriendelijke groet,

Joop van Bodegraven

□
□

Voorzitter bestuur
Stichting Kindertuinen Delft

Datum:

Website: www.kindertuinendelft.nl
Email:
info@kindertuinendelft.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kindertuinendelft
Telefoon: 015-2122233
Bank: ING: IBAN: NL88INGB0004300386

€ ….. eenmalig
€ ….. per jaar tot wederopzegging

(aankruisen wat van toepassing is)

-- -- ----

Handtekening:

………………………………………………….

Giften aan de Stichting Kindertuinen Delft zijn aftrekbaar van de belasting.

