
 Stichting ‘Voor GRV door GRV’

Wie wij zijn:   De stichting is in 2017 opgericht door een groepje actieve zeilers.
Zij willen zich inzetten voor kinderen met een moeilijke thuis situatie, en zijn

lange tijd actief betrokken (geweest) bij de zeilkampen in Gaastmeer. Deze
zeilkampen werden voorheen door de GRV (Gereformeerde Reis Vereniging)

georganiseerd, daar komt de naam van de stichting vandaan; sinds 2018 worden de
zeilkampen georganiseerd door stichting ZKG (Zeil Kampen Gaastmeer).

Wat wij doen :  Op zeilkamp kunnen kinderen een week lang genieten van gezelligheid,
wind, water en heel veel leuke activiteiten. We noemen het niet voor niets ‘de
vakantie van je leven’! Helaas heeft niet ieder kind de mogelijkheid om op kamp
te gaan. Met de stichting willen we deze vakanties en losse zeildagen mogelijk
maken voor kinderen die bijv. wegens financiële redenen of andere prioriteiten
in het gezin niet mee kunnen. Voor deze kinderen en voor verhuur hebben we 10

optimisten en een praam aangeschaft; een mooie vloot!

Helpt u mee? : Als u jaarlijks 75 euro of meer doneert, wordt u familielid. We houden
u dan via de nieuwsbrieven op de hoogte van onze activiteiten. Daarnaast nodigen
we u uit voor de jaarlijkse familiedag! Als u eenmalig 75 euro of meer doneert,

verloopt uw familie lidmaatschap na een jaar. We hopen natuurlijk dat u
familielid wilt zijn (en blijven), maar elk bedrag wordt zeer gewaardeerd, klein

of groot! Sluit u zich aan?



Machtigingskaart

Naam:..................................................................

Adres:.................................................................

Postcode:...................Woonplaats:................................

Email adres:...........................................................

O  Ja! Ik machtig ‘voor GRV door GRV’ om, tot wederopzegging, het
volgende bedrag als gift van mijn rekening af te schrijven:
O  Jaarlijks 75 euro (familielid)

O  Maandelijks 6,25 euro (familielid)

O  Een eenmalig bedrag van ...............euro

O  Een maandelijks bedrag van ............euro

O  Een jaarlijks bedrag van ….............euro

Bankrekeningnummer (IBAN):.............................

Plaats:................Datum:.............Handtekening:................

Stichting voor GRV door GRV
Piet Mondriaanlaan 1
2408 DG Alphen aan den Rijn (NL)
Incassant ID: NL03ZZZ689360950000

www.voorgrvdoorgrv.nl
info@voorgrvdoorgrv.nl
NL93 RABO 0320 3284 65
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