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List do mieszkańców Veghel wyjaśniający temat 
organizowanego tygodnia charytatywnego 
 

 
 
Drodzy Mieszkańcy Veghel, 
 

19 krajowych funduszy krajowych będzie zbierało datki na cele charytatywne w Veghel w tygodniu 
od 8 do 13 kwietnia 2019! 
 
Również w tym roku organizacje charytatywne lacza sie w siły!  Korzyść dla Ciebie: mniej zbierających przyjdzie do 
twojego domu. W tym tygodniu zostaną poinformowani wszyscy mieszkańcy Veghel 
 

Przeczytaj wszystko o tej łączonej zbiórce charytatywnej i wspomóż  tydzień dobroczynności Goede 
Doelen Week Veghel!  
 
W jaki sposob można uczestniczyc? 
Z tym listem otrzymasz kopertę i formularz do wypełnienia. Na kopercie jest umieszczona informacja kiedy zbierający 
powróci w celu odebrania deklarowanej przez Ciebie kwoty. W formularzu do wypelnienia zamieszczonych jest 19 
funduszy biorących udział w tygodniu dobroczynnosci Veghel. 

• Popatrz na formularz i wybierz na które z funduszy przeznaczysz dowolną kwotę.  

• W tym formularzu wstaw kwotę którą chcesz przekazać i na jakie organizacje charytatywne.  

• Zsumuj razem deklarowane kwoty. 

• Całkowitą kwotę po zsumowaniu przekazujesz na fundację Goede Doelen Veek Veghel. Jest to możliwe na dwa 
sposoby:  

o Gotówką razem z wypełnionym formularzem włóż do koperty LUB  
o Poprzez złożenie polecenia do zaplaty na fundację Goede Doelen Week Veghel. 

Wybierasz druga mozliwosc?  
Upewnij sie czy dokładnie wypełniłeś formularz polecenia do zapłaty i umieść na nim swój podpis. 
Wypełniowy formularz polecenia do zapłaty razem z wypełnionym formularzem deklarowanej kwoty 
włóż do koperty.  

• NA zakończenie:  Prosimy bardzo o przygotowanie koperty dla zbierajacego , który przyjdzie do Ciebie  
    w dniach 8, 9 lub 10 kwietnia .     

Masz dodatkowe pytania?  
Wyslij pytanie na info@goededoelenweekveghel.nl a otrzymasz szybką odpowiedź. Znajdziesz również wiele informacji 
na naszej stronie www.goededoelenweekveghel.nl lub facebook.com/gdwveghel  
  

W IMIENIU 19 FUNDUSZY DZIEKUJEMY CI ZA TWOJE WSPARCIE TYGODNIA DOBROCZYNNOŚCI  
„GOEDE DOELEN WEEK VEGHEL” 
 

Przegapiłeś zbierajacego?  
Przynieś kopertę w sobotę 13 kwietnia pomiędzy 10.00-12.00 do Rabobank Veghel 
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