Blauwe deel Goede Doelen - Fikkert’s Jaarboek 2019
Ik reserveer 1/1 presentatie in het blauwe deel à € 2540,- (excl. 21% btw)
en een gratis vermelding van de NAW gegevens en het bankrekeningnummer op www.fikkerts.nl

voorbeeldpagina
Milieudefensie

De 1/1 presentatiepagina wordt in een vast stramien door ons opgemaakt.
Graag ontvangen wij hiervoor:
1 a 2 foto’s / afbeeldingen als .eps of jpg (minimaal 300dpi)
Een eerlijke en duurzame wereld voor iedereen!
Hoe mooi zou het zijn als u, ook als u er niet meer bent, nog
steeds een bijdrage levert aan een eerlijke en duurzame wereld?
Voor uw kinderen, kleinkinderen, en alle andere nieuwe
generaties die er nog volgen. Nu en in de toekomst?
Door onze huidige manier van leven eisen we teveel van onze
aarde, met klimaatverandering tot gevolg. Dat kan en moet
anders. Milieudefensie streeft naar klimaatrechtvaardigheid en
een eerlijke verdeling en duurzaam beheer van de rijkdommen
van de aarde. Zo komen we tot een veilige en gezonde
leefomgeving voor iedereen.
Steeds meer mensen delen deze visie. En samen ondernemen
we actie. Door nieuwe initiatieven te stimuleren en misstanden
aan de kaak te stellen. In Nederland, maar ook in landen waar
de Nederlandse klimaat-impact voelbaar is. Dat doen we samen
met ons wereldwijde Friends of the Earth-netwerk en samen
met mensen met een groot hart voor een betere wereld. Mensen
zoals u.
Milieudefensie in uw testament
Door Milieudefensie op te nemen in uw testament zorgt u ervoor
dat we uw idealen ook in de toekomst kunnen blijven nastreven.
Voor informatie over de mogelijkheden met betrekking tot
schenken en nalaten of het aanvragen van een brochure, kunt u
contact opnemen met Casper Karremans via 020 62 62 620 of
via service@milieudefensie.nl.

Mileudefensie
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam
T: 020-6262620
E: service@milieudefensie.nl
I:www.milieudefensie.nl
Contactpersoon:
Dhr. C. Karremans
NL32 INGB 0000 0186 50
Milieudefensie is een
Nederlandse milieuorganisatie met een mondiale visie.
De visie dat onze economie
en manier van leven
fundamenteel anders moet.
De omslag naar een eerlijke
en duurzame voedsel- en
energievoorziening is hard
nodig om de aarde en het
klimaat leefbaar te houden.
Dit doen we door nieuwe
initiatieven te stimuleren en
misstanden aan de kaak te
stellen.

Logo als .eps of .jpg (minimaal 300dpi)
Tekst 225 woorden
Doelomschrijving in max. 50 woorden.
Contactgegevens: naam stichting/organsiatie, (post)			
adresgegevens, telefoonnummer, email- en
internetadres, contactpersoon en IBAN nummer.
Informatie over het CBF en ANBI keurmerk

Plaatsen in de volgende rubriek: ..............................................................			
								

Religie en Levensovertuiging			
Volksgezondheid				19 Maatschappelijk gezondheidszorg
01 Algemeen				10 Visueel gehandicapten			20 Brandwondenzorg
02 Evangelisatie en zending			
11 Behartiging der belangen van		
21 Overige
03 Missie-hulpwerken				
doven en slechthorenden		
					12 Reumabestrijding			22 Dierenbescherming
04 Reddingswezen			13 Aidsbestrijding				
					14 Astmabestrijding				23 Kunst en Cultuur
Maatschappelijk werk
		15 Kankerbestrijding			
05 Ouderenzorg				
16 Bestrijding van hart-, long- en		
24 Natuur-, Mileu en Landschaps06 Kinderen					vaatziekten & tuberculose			bescherming
07 Jeugdhulpverlening en/of				bestrijding			
bescherming			
17 Zorg voor verstandelijk en/of		
25 Internationale aangelegenheden
08 Vluchtelingenzorg				lichamelijk gehandicapten			en ontwikkelingssamenwerking
09 Algemeen				18 Revalidatie				26 Diversen (waaronder Onderwijs)

Naam: ........................................................................................................ 		

Datum: .............................................

Handtekening:

Graag de gegevens doorsturen per email naar dtp@salesandservices.nl
Deadline reserveren 31 december 2018

