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Oranje Fonds Collecte
Het Oranje Fonds zet zich in voor een sociaal en betrokken Nederland
Hiervoor steunt zij sociale initiatieven in de buurt, zoals sport- ,cultuur- en buurtverenigingen. Eenmaal per
jaar organiseert het Oranje Fonds een Collecte. Deelnemende verenigingen krijgen 50% van de opbrengst.
De andere 50% wordt besteed aan sociale initiatieven in de buurt.
Online doneren
Doneren kan zowel in de collectebus als online. Klik en Doneer!
https://utrecht.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/szv-de-duinkikkers
Deze week is het ook nog mogelijk on via een Tikkie een donatie te doen, gemakkelijk en snel!
https://tikkie.me/pay/OranjeFonds/u4jkDkwNKrCNKXx6udF2pN
Deur tot deur collecte
Je kan niet alleen online doneren, je kan ook mee helpen met collecteren.
SZV de Duinkikkers mag in Soest-Oost van deur tot deur collecteren van
dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni 2019.
Gezamenlijk collecteren
wo 12 juni 18.00 - 20.00 u start en einde bij het zwembad
voor koffie, thee, limonade en iets lekkers wordt gezorgd
do 13 juni 18.00 - 20.00 u start en einde bij het zwembad
voor koffie, thee, limonade en iets lekkers wordt gezorgd
za 15 juni 17.00 - 20.00 u start en einde bij het zwembad
voor koffie, thee, limonade en pannenkoeken wordt gezorgd
Uiteraard kan je ook individueel collecteren op een ander moment in deze week.
Meld je nu aan!
Mail naar sponsoring@duinkikkers.nl
De werkgroep Oranje Fonds Collecte
Nicky, Saskia, Rowie, Inge en Els

Sponsorcommissie zoekt nieuwe vrijwilligers!
Nadat Els zich een aantal jaren heeft hardgemaakt voor de sponsoring van de Duinkikkers heeft zij ervoor
gekozen haar rol in de sponsorcommissie op te geven. Wij danken Els voor haar inzet de afgelopen jaren.
Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leden in de sponsorcommissie! Vind je het leuk voor de vereniging op
zoek te gaan naar nieuwe sponsoring mogelijkheden en het onderhouden van bestaande sponsordeals,
meldt je dan aan via sponsoring@duinkikkers.nl!
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