
FORMULIER TER ONDERSTEUNING 
VAN GOEDE DOELEN 

November t/m 19 December 2022 
'Dikke DrieS' Actie 

Zondag 1 Januari 2023 
Nieuwjaarsduik 

Naast het organiseren van de traditionele Rotary Nieuwjaarsduik op 1 januari 2023 brengen wij graag de 
Dikke DrieS weer onder uw aandacht.  
Een lekkernij voor de komende feestdagen! Gemaakt van Speculaas, Spijs en Stol (Drie- S!) 

Met deze actie ondersteunt u twee goede doelen in Zeewolde: 

 Hospice Zeewolde 
 Een burgerinitiatief: het realiseren van een plek waar Zeewoldenaren hun laatste fase kunnen doorbrengen. 
 Op dit moment zijn we hiervoor nog aangewezen op Nijkerk, Harderwijk of zelfs verder weg. 
 Hoe fijn zou het zijn als een dergelijke plek er ook in Zeewolde zou zijn!  
 Als je in Zeewolde geleefd hebt is het ook fijn dat er een plek is om te overlijden als dat thuis niet kan. 

 Wereldkoor Zeewolde 
 Het initiatief Wereldkoor Zeewolde startte in 2020 als pilot met een enthousiaste groep deelnemers van o.a. 
 Syrische gezinnen. Het koor is inmiddels uitgebreid en biedt een plek aan mensen met verschillende   
 achtergronden waardoor meer verbinding en sociale contacten tot stand gebracht worden. Een kans voor  
 cultuureducatie/participatie en het bevorderen van sociale cohesie, juist voor en vanuit de deelnemende  
 statushouders. 

Voor deze fantastische doelen vragen wij uw ondersteuning door middel van: 

1. Bestelling van Dikke Dries*

 Aantal stuks    (Prijs per stuk € 12,50), vanaf 5 stuks inclusief bezorging in Zeewolde 

2. Vrijwillige bijdrage*

Bedrag €  

*Bij een bijdrage van minimaal €250,- :
- Naamsvermelding op de Facebook pagina van de Rotaryclub Zeewolde, met link naar eigen website.
- Naamsvermelding op de sponsorpagina in Zeewolde Actueel.
- Mogelijkheid om vlag te plaatsen tijdens de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2023

 

Vul ook de achterzijde van dit formulier in. 

Dikke Dries Nieuwjaarsactie Rotaryclub Zeewolde 
Ondersteuningsformulier

https://verbeeldingenco.nl/wereldkoorzeewolde/


FORMULIER TER ONDERSTEUNING 
VAN GOEDE DOELEN 

(Bedrijfs-)naam : 

Contactpersoon : 

Adres : 

Postcode - Plaats 

Telefoon : 

E-mail : 

Afwijkend afleveradres (in Zeewolde) voor bezorging van de 'Dikke DrieS': 

Adres: 

Postcode – Plaats 

Levering bij voorkeur in week   ______________________ (laatste levermogelijkheid in de week van 19 december) 

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld retourneren aan: rotary@nieuwjaarsactiezeewolde.nl 

Indien u liever anoniem wilt sponseren, geef dit hier dan aan: ik wil anoniem blijven 

Namens Rotaryclub Zeewolde en de Goede Doelen hartelijk dank voor uw bijdrage! 

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en nadien vernietigd. 

mailto:rotary@nieuwjaarsactiezeewolde.nl
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