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Marken, april 2007

Vier AED’s op Marken is een feit !!
Geachte inwoners van Marken,
Op maandag 2 april jl. zijn de vier AED’s op Marken geplaatst dit betekent dat Marken vanaf
die datum officieel ‘HARTSAFE’ genoemd kan worden.
De werking van de AED is onlangs aan de Marker bevolking gepresenteerd in Het Trefpunt,
ook zijn de Marker jongeren in de Zonnewijzer en de jeugd op school op de hoogte gebracht
van de werking en de aanwezigheid van de AED’s.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bekend raken met de aanwezigheid van
deze levensreddende AED’s vandaar dit rondschrijven met daarin (nogmaals) vermeld waar
de AED hangen en wat u moet doen in geval van nood.

FINANCIEN
Onze stichting bestaat dankzij vrijwillige bijdragen en sponsorgelden. Wij hebben dit project
kunnen financieren door deze bijdragen. Eén AED incl. verzekering, nazorg en onderhoud
heeft ons EUR 5.000,00 gekost. U kunt zich voorstellen dat onze kas tot een minimum is
uitgedund. Om de continuïteit van de AED’s te kunnen garanderen zijn wij afhankelijk van
vrijwillige bijdragen van sympathisanten, daarom doen wij een dringend beroep op u om onze
stichting financieel te steunen immers een AED kan ook uw leven redden !!
Vindt u de AED’s op Marken ook belangrijk en wilt u helpen dit project te continueren, stort
dan uw bijdrage op rekeningnummer 1121.65.737
U kunt ons ook steunen door middel van een incasso machtiging, dit is een goedkope manier
van betalen (voor u en voor ons) en het brengt geen rompslomp met zich mee. Het enige wat
u moet doen is het machtigingsformulier op de achterzijde van dit blad invullen.
Mocht u het achteraf (echter binnen 30 dagen) onverhoopt niet eens zijn met de overboeking
dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk meedelen aan de stichting en krijgt u het volledige
bedrag op uw bank- of girorekening teruggestort.
U kunt u waardering voor dit project uiten door middel van een bijdrage aan de stichting.
Het drukken van acceptgiro’s kost veel geld, geld dat wij niet hebben en liever aan de
AED’s uitgeven, vandaar deze oproep.

Opgericht 5 februari 2007
K.v.K. te Alkmaar Verenigingen registernummer 37130849.

Blad 2

Uw bijdrage geeft zekerheid
Elke bijdrage aan de Stichting AED Marken-Uitdam wordt direct besteed aan het onderhoud
en beheren van de AED’s. Uw bijdrage via een machtiging geeft zekerheid op langere
termijn.

Een machtiging heeft voordelen
•
•
•

De administratiekosten van banken zijn lager, dus blijft er meer over voor het werk
van de stichting
U kunt uw donatie gespreid betalen. Per kwartaal, per half jaar of per jaar.
U kunt opzeggen met één telefoontje, briefje of e-mail naar de stichting

Houdt u liever zelf de regie in handen?
Natuurlijk geen enkel bezwaar. U kunt dan zelf via een overschrijvingsformulier of via
Internetbankieren een overschrijving doen naar onze stichting, rekeningnummer 1121.65.737
Wij zijn blij met elke gift.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MACHTIGING
Ja, noteer mij als sympathisant van de Stichting AED Marken-Uitdam
Ondergetekende heeft gekozen voor een automatische afschrijving van bank- of girorekening en machtigt hierbij
de penningmeester van Stichting AED Marken-Uitdam om af te schrijven van het volgende bank- of
girorekeningnummer
Bank nummer

Postgiro nummer.

Naam

_____________________________________

geboortedatum…………….

Adres

_____________________________________

telefoonnummer...................

Postcode

_____________ Handtekening _________________

Bedrag:

____________________

Elk:
o Jaar
o Halfjaar
o kwartaal

