
datum		 	 	 	 	 	 collecteplaats(en)

comiténummer	 	 	 	 collectegemeente

organiserende vereniging 

contactpersoon              dhr        mw.

correspondentieadres

straatnaam

postcode en plaats

telefoonnummer(s)       e-mail  

afleveradres indien	afwijkend	

straatnaam

postcode en plaats

telefoonnummer(s)  

Aantal	collectanten

Inschatting aantal collectanten voor 2014:

Te	bestellen	artikelen		 	 	 aantal	

1 legitimatiekaart incl. telbriefje    

2 collectantenfolder         

3 raamposter A3 formaat     

4 collectantenpresentje     

5 bedankkaart collectant (incl. opbrengst)         

6 plastic draagtas        

7 bussticker  

8 verzegeling      

9 intekenboekje + pen     

10 collectezakje         

11 vlag (indien voorradig)     

12 spandoek (indien voorradig)    

Collectebussen
Het transport en de opslag van collectebussen brengen hoge kosten met zich mee. Dit geld besteden wij liever aan onze  
doelstelling. Indien het voor u mogelijk is om de bussen zelf op te slaan, helpt u ons daar enorm mee! Geeft u hieronder aan  
of u collectebussen nodig heeft. De collectebussen die u eventueel extra bestelt, zijn voorzien van sticker en verzegeling. 

Bestellen	collectebussen

      JA, ik wil graag  (aantal) collectebussen bestellen  

      NEE, ik heb reeds    (aantal) collectebussen in huis

Bijzonderheden

ba
nk

ra
sh

of
 3

, 1
18

3 
np

 a
m

st
el

ve
en

  |
  t

 0
20

 7
37

21
70

  |
  e

 c
ol

le
ct

e@
fo

nd
sg

eh
an

di
ca

pt
en

sp
or

t.n
l 

i w
w

w
.fo

nd
sg

eh
an

di
ca

pt
en

sp
or

t.n
l  

|  
g 

58
55

Bestelformulier collectematerialen 2014
t.b.v. collecteperiode 30 maart t/m 5 april 2014

Het bestelformulier s.v.p. volledig invullen en uiterlijk 18 januari 2014 aan Fonds Gehandicaptensport retourneren  
via collecte@fondsgehandicaptensport.nl of antwoordnummer 1099, 1099 VD Amstelveen. 

Retourneren	collectebussen

      NEE, ik houd             (aantal) collectebussen in huis  

      JA, ik stuur                 (aantal) collectebussen na afloop retour
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