Proma vzw
Vorstlaan 199
1160 Brussel

GEEF EEN FEEST EN LAAT HET ZUIDEN MEEVIEREN
GIFTEN AAN PROMA BIJ EEN GEBOORTE, HUWELIJK OF JUBILEUM
Een geboorte, een doopsel, een huwelijk, een verjaardag, een jubileum… Bij speciale gelegenheden
zijn we graag gezellig samen en vieren we graag tot in de late uurtjes feest. Laat het Zuiden
meevieren en delen in je geluk en vraag je gasten Proma te steunen. Je zet er onze partners een
eindje mee op weg en je geeft je feest een solidaire toets.

HOE GAAT DAT PRECIES IN ZIJN WERK?
STAP 1
Contacteer ons telefonisch of via e-mail en bezorg ons de volgende gegevens:
 je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 de gelegenheid, inclusief datum, waarvoor je je gasten wilt vragen Proma te steunen
Breng ons twee weken voordat je de uitnodigingen verstuurt op de hoogte. Wil je een specifiek
project steunen? Laat het ons weten.

STAP 2
We bezorgen je een unieke mededeling die je gasten kunnen vermelden in de mededeling van hun
overschrijving. Je vermeldt deze mededeling best in je uitnodiging. Laat je gasten ook weten dat ze
voor elke gift van 40 euro of meer een fiscaal attest krijgen. Aan de hand van deze unieke
mededeling weten wij welke giften gedaan worden naar aanleiding van jouw oproep.

STAP 3
Twee maanden na de gelegenheid nemen wij opnieuw contact met je op:
 We informeren je over het totaalbedrag dat we ontvingen en we bezorgen je, indien
gewenst, een lijst met de namen van de gasten die een gift hebben gedaan. Vermits het om
persoonlijke gegevens gaat, vragen wij je met aandrang om deze lijst discreet te gebruiken en
te bewaren en deze gegevens niet te verspreiden.
 We sturen een dankbrief naar iedereen die een gift deed. Indien gewenst, kun je een
persoonlijke toets toevoegen aan de brief. Indien we binnen twee weken niets van je horen,
versturen we de dankbrief zonder persoonlijke toets.

STAP 4
In het voorjaar van het daaropvolgende jaar bezorgen we een fiscaal attest aan elke donateur die
een gift van 40 euro of meer deed.
Heb je nog vragen? Contacteer ons.

BEDANKT!
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