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Beste vrienden van 112 On Wheels,
Het Corona Virus houdt ons allemaal in de ban! Privé en zakelijk, maar ook de organisatie
van 112 On Wheels merkt de gevolgen wel degelijk !
Door de onzekere tijden waarin we leven houden bedrijven en instellingen meer dan
voorheen de hand op de knip. Een logische reactie omdat de toekomst behoorlijk onzeker is.
Voor ons als organisatie van 112 On Wheels heeft dit zeker gevolgen! We hebben te kampen
met verminderde sponsoring waardoor we moeite hebben om onze verplichtingen na te
komen. We denken dan ook dat we jullie hulp echt nodig hebben voor het geplande
evenement op 29 mei 2022 (opbrengst gaat geheel naar stichting Wensambulance Limburg)
Als organisatie zijn we dan ook dringend op zoek naar nieuwe donateurs/sponsoren zodat
wij het terugkerende 2 jaarlijkse evenement kunnen blijven organiseren.
We zijn als organisatie nog steeds overtuigd van het fantastische werk wat stichting
Wensambulance Limburg doet en zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat dit kan
blijven voortbestaan, ook in deze moeilijke periode.
We willen u vragen na te denken of u de mogelijkheid heeft om ons als donateur/sponsor te
ondersteunen! De bedragen hoeven niet groot te zijn, vele kleine donaties kunnen al een
groot verschil maken! We hebben het vertrouwen dat het gaat lukken!
Onze stichting heeft de ANBI status, als donateur kun je jouw gift aftrekken van de
inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting (zakelijke giften als bedrijf). Er gelden wel
voorwaarden en regels. (zie belastingdienst)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van de organisatie.
Uiteraard mag u ook direct uw donatie overmaken op een van de hieronder staande
rekeningnummers t.n.v. Wensambulance Limburg.
ING Bank: NL58 INGB 0006 1979 55
Rabobank: NL25 RABO 0187 4618 05
Margret Nesselaar (Sponsoring)
Stuurgroep 112 On Wheels
Sponsoring@112onwheels.nl
www.112onwheels.nl

112 On Wheels wordt georganiseerd voor en door Wensambulance Limburg.
www.wensambulancelimburg.nl info@wensambulancelimburg.nl

