
   GOEDE DOELEN WEEK VEGHEL 
 

Brief voor de inwoners voor Veghel 
Uitleg over de Goede Doelen Week  

 

 
 
Beste inwoner van Veghel,         Veghel, maart 2019 
 

19 landelijke fondsen collecteren in Veghel samen in de week van 8 tot en met 13 april 2019 
 
Ook dit jaar bundelen de goede doelen hun krachten. Voordeel voor u: er komen minder collectanten aan uw huisdeur. 
Deze week worden alle Veghelse huishoudens geïnformeerd.  
 

Lees alles over deze gezamenlijke collecte en gééf aan Goede Doelen Week Veghel! 
 

Hoe doet u mee? 
Bij deze brief ontvangt u een envelop en een invulformulier. Op de envelop staat wanneer de collectant terugkomt om 
uw bijdrage op te halen. Op het invulformulier staan de 19 fondsen die meedoen aan Goede Doelen Week Veghel. 

• U bekijkt op het formulier welke fondsen u een bijdrage wilt geven; 

• U vult de bedragen in op het formulier; 

• U telt de bedragen bij elkaar op; 

• Dit totaalbedrag geeft u aan Stichting Goede Doelen Week Veghel. Dat kan op 2 manieren: 
o Contant geld samen met het invulformulier in de envelop stoppen OF 
o een automatische incasso aan Stichting Goede Doelen Week Veghel geven.  

Kiest u voor de 2e manier? Zorg dat u het incassoformulier volledig invult en uw handtekening plaatst.  
Het incassoformulier kunt u daarna samen met het invulformulier in de envelop stoppen. 

• TOT SLOT: Zet de envelop a.u.b. klaar voor de collectant, die 8, 9 of 10 april bij u langs komt. 
 

Heeft u nog vragen? 
Stuur uw vraag naar info@goededoelenweekveghel.nl en u krijgt snel antwoord.  
Ook vindt u veel informatie op onze website: www.goededoelenweekveghel.nl of facebook.com/gdwveghel  
 
 

Namens alle 19 fondsen danken wij u voor uw steun aan Goede Doelen Week Veghel! 

 
 

Collectant gemist? 
Breng dan de envelop op zaterdag 13 april  
tussen 10.00 – 12.00 uur naar Rabobank Veghel 
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