Inschrijving bedrijven – Vrienden van de EWMM
Dankzij uw bijdrage kunnen we meer mogelijk maken voor de leerlingen van de EWMM! Onze kinderen een inspirerende
leeromgeving bieden, met mooie lesprogramma’s op het gebied van sport, kunst en cultuur, muziek en natuur.
www.ewmm.nl/vrienden-van-ewmm.
Ik meld mijn bedrijf aan als nieuwe Vriend van de EWMM.
Dit formulier graag inleveren bij de administratie of mailen naar info@ewmm.nl
Gegevens onderneming
Onderneming
Naam ondernemer
Straat
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
Telefoon mobiel
E-mail adres
Website onderneming
Bankrekening nummer

Aanmelding sponsoring *
Ja, ik wil structureel bijdragen als Vriend van de EWMM d.m.v. een jaarlijkse donatie vanaf 100 euro.
(publicatie website)
Ja, ik word Vriend van de EWMM d.m.v. sponsoring van een gedeelte van de wensenlijst 2016. Ik wens
hier over benaderd te worden.
Ja, ik wil graag een bijdrage leveren aan een jaarlijks terugkerende activiteit of mijn diensten / kennis
als ondernemer delen. Ik wens hier over benaderd te worden.
Betalingswijze sponsoring *
Ja, ik wil een jaarlijkse bijdrage leveren vanaf 100 euro, mijn bedrijfsnaam wordt vermeld op de
schoolwebsite**. Mijn jaarlijkse bijdrage is …….. Dit bedrag betaal ik door een automatische incasso,
waarvoor ik de Stichting Vrienden van de EWMM bij deze machtig.
Ja, ik wil een jaarlijkse bijdrage leveren vanaf 100 euro, mijn bedrijfsnaam wordt vermeld op de
schoolwebsite.** Mijn jaarlijkse bijdrage is ……... Dit bedrag maak ik zelf over binnen 30 werkdagen
op bankrekening: NL55RABO0187462623 o.v.v. sponsoring Vrienden Van de EWMM / naam van uw
onderneming.
*
**

Aanvinken wat voor u van toepassing is.
Ik kies er als nieuwe Vriend van de EWMM voor om wel / niet vermeld te worden op de schoolwebsite.

Als donateur kunt u profiteren van belastingvoordeel, dankzij de ANBI status van de EWMM. Een periodieke gift is volledig
aftrekbaar. Om te profiteren van deze maximale giftenaftrek moet u minimaal 5 jaar een vast bedrag overmaken. Dit dient u vooraf
vast te leggen, voor meer informatie www.anbi.nl.
Stichting Vrienden van de EWMM
Postadres:
Madeweg 34a
2681 PM Monster

Bank: NL55RABO0187462623
Tel: 0683020303
info@ewmm,nl
www.ewmm.nl/vrienden-van-ewmm
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