
WORD  
VRIENDEN VAN  

STICHTING  
EARLYBIRDS!

Wilt u bijdragen aan dit initiatief? 
U kunt zich als Vriend van Stichting Earlybirds aanmelden door het  

inschrijfformulier volledig ingevuld naar ons op te sturen. 

Onze professionele fotografen verzorgen de reportages in het  
ziekenhuis geheel kosteloos. Ook aan de digitale foto’s die ouders na  
afloop van de reportage ontvangen, zijn voor de ouders geen kosten  

verbonden. Voor de stichting kost het verzorgen van één reportage € 20,-.

Door een jaarlijkse donatie van € 20,-, doneert u dus één  
reportage per jaar en zorgt u ervoor dat ouders een waardevolle  

herinnering krijgen van een moeilijke periode.

Iedere maand krijgen we als stichting ongeveer 100 aanmeldingen binnen  
voor een fotoreportage van een prematuur geboren kindje in het ziekenhuis.
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WORD  
VRIENDEN VAN  

STICHTING  
EARLYBIRDS!

Ja, ik draag graag bij aan Stichting Earlybirds: Mijn bijdrage is:
   Maandelijks   Jaarlijks
 
   € 20    Anders, nl €   

Bij een minimale donatie van € 20 per jaar bieden wij u graag een mooie Earlybirds  
knuffel aan als welkomstcadeau. Mocht u hier geen belangstelling voor hebben, dan kunt  
u dat hieronder kenbaar maken:
    Ja, ik ontvang graag het welkomstgeschenk. 

Kleur knuffel:     Mint      Roze
   Nee, ik heb geen belangstelling voor het welkomstcadeau.

Als u graag op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen van de Stichting 
Earlybirds kunt u zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief.
   Ik blijf graag op de hoogte en meld mij aan voor de nieuwsbrief.

Doorlopende machtiging SEPA
Naam  : Stichting Earlybirds Fotografie
Adres : Postbus 121
Postcode : 3940 AC Plaats: Doorn Land: Nederland
Incassant ID : NL39ZZZ581567040000
Kenmerk machtiging :
Reden betaling : Donatie “Vrienden van”

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Earlybirds Fotografie 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van  
uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Earlybirds Fotografie 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam :
Adres :
Postcode : Plaats: Land:
Telefoonnummer :
E-mailadres :

IBAN :                          
Plaats en datum :
Handtekening :

Scan het ondertekende formulier in en mail het naar vriendenvan@stichtingearlybirds.nl  
of stuur het naar: Vrienden van Stichting Earlybirds, Postbus 121, 3940 AC Doorn
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