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Marken, september 2007
Aan de inwoners van Marken,
Het is al weer even geleden dat wij iets van ons hebben laten horen vandaar dat wij u willen
informeren over de huidige stand van zaken rond de vier AED’s op Marken.
Op 2 april jl. heeft de installatie van de AED’s plaatsgevonden. Gelukkig hebben we de
AED’s nog niet echt hoeven te gebruiken alhoewel één apparaat tijdens de Havenfeesten
preventief moest worden ingezet.
AED-PROJECT STICHTING MARKEN-UITDAM OP TELEVISIE
Door het uitdelen van flyers aan toeristen is het AED-project op Marken niet onopgemerkt
gebleven. Een regisseur van René Stokvis Producties die als toerist op Marken liep is door
deze flyer op het idee gekomen het AED-project op Marken te betrekken bij een TVprogramma genaamd Medische Special die zij maken voor de EO inzake hartstilstand en
hartinfarct. Ons project zal deel uitmaken van dit programma. Het programma wordt
uitgezonden op vrijdag 14 september a.s. om 19.25 uur op Nederland 1.

Financieel
We hebben de begroting opgemaakt, hieruit blijkt dat we jaarlijks € 3.500,00 nodig hebben
om de AED’s op Marken in bedrijf te houden, dit is incl. afschrijving AED’s en piepers,
verzekering en onderhoud.
Naar aanleiding van onze vorige rondschrijven en aanschrijvingen hebben we na de aanschaf
de volgende giften/donaties ontvangen:
• 17 incassomachtigingen, goed voor vast inkomen van
€
700,00
• jaarlijkse donaties uit het bedrijfsleven, vast inkomen
€
500,00
• éénmalige giften inwoners/bedrijfsleven/verenigingen
€
1.200,00
Voor 2007 hebben we genoeg in kas maar vooruitkijkend op 2008 kunnen we wel wat
financiële steun gebruiken, daarom willen wij toch weer een beroep op u doen. Door het
afgeven van een machtiging zijn wij verzekerd van een vast inkomen, dit is voor de
continuïteit van het project van groot belang, echter aan de andere kant iedere financiële
bijdrage komt het project ten goede.
Als u er over denkt een machtiging af te geven, spreekt het voor zich dat indien mocht blijken
dat na verloop van tijd de zorgverzekeraars het onderhoud van de AED’s in hun pakket
opnemen, dat de machtiging dan komt te vervallen.
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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
De stichting genereert een vaste bron van inkomen

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.
Om nog meer mensen bij ons project te bestrekken zijn wij ook druk bezig een kaart te
ontwikkelen die we gaan uitdelen aan alle toeristen die Marken bezoeken zodat we ook van
die kant inkomsten kunnen genereren. We willen het bedrijfsleven bij de uitgifte van deze
kaart betrekken zodat zij wellicht de kosten voor hun rekening willen nemen.

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

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

De ingevulde machtiging kunt u inleveren bij het bestuur van de Stichting t.w.
Penningmeester
Hein Zeeman, Buurt 4 nr. 21
Voorzitter
Hette Teerhuis, Minneweg 25
Secretaris
Neel Huurman, De Pieterlanden 2
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