
 

DONATEURS WERVEN 
In de maanden december en januari gaan we proberen zoveel mogelijk 
donateurs binnen te halen. Jullie gaan daarmee helpen en misschien win jij 
wel de prijs!   
 
WAT IS EEN DONATEUR? 
Een donateur is een persoon die geld geeft aan bijvoorbeeld een 
vereniging en daarmee de vereniging helpt om te blijven bestaan. Dat geld 
hoeft maar een paar euro per jaar te zijn. Als je dan veel donateurs hebt 
kun je bijvoorbeeld extra dingetjes organiseren voor je leden of een nieuw 
gymtoestel aanschaffen.  
 
WAT KUN JE WINNEN?  
Een cadeaubon naar keuze ter waarde van € 20,00.  
 
HOE DOE JE DAT? 
 

 Je krijgt van je gymjuf of streetdance juf een aantal formulieren. 
 Elk formulier kan ingevuld worden door een vader, moeder, tante, 

oom, opa, oma, buurman, noem maar op. 
 Op dat formulier vullen zij hun gegevens in en hoeveel geld ze 

willen doneren aan de Sportvereniging VAW. 
 Laat ze niet vergeten hun bankrekeningnummer goed in te vullen. 
 Het maakt niet uit waar deze mensen wonen, iedereen boven de 18 

jaar mag donateur worden.  
 Op het ingevulde formulier zet je onderaan ook je eigen naam. 
 Lever het formulier vóór 31 januari in bij je juf. 
 Na 31 januari gaan we kijken wie van jullie het meeste 

donateursgeld heeft opgehaald, diegene krijgt een leuke prijs.  
 
MEER FORMULIEREN?  
Je mag zoveel formulieren in laten vullen en inleveren als je wilt. Op de 
website http://www.sportverenigingvaw.nl kun je meer formulieren 
downloaden of je vraagt ze gewoon aan je juf.  
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