  

  

  

Veghel,  februari  2017  
  
  
«Aanhef»,  
  
Middels  deze  brief  willen  wij  onze  stichting  Veghel  Ontvangt  Kinderen  (VOK),  onder  uw  aandacht  
brengen.  Onze  stichting  stelt  zich  tot  doel  kansarme  Poolse  kinderen  een  fijne  vakantie  te  bieden.  
Het  gaat  om  kinderen  uit  het  Poolse  Tychy,  die  gebukt  gaan  onder  de  stress  van  opgroeien  in  een  
gezin  met  maatschappelijke-  en  economische  problemen.  VOK  laat  deze  kinderen  weer  even  kind  
zijn  door  hen  een  warm  gezinsleven  te  laten  ervaren  en  zo  hun  zorgen  even  te  vergeten.  
  
De  stichting  bestaat  uit  een  aantal  vrijwilligers  die  naast  hun  werk  het  hele  jaar  door  bezig  zijn  om    
de  vakantie  voor  het  jaar  erop  te  organiseren.  Dit  doen  wij  al  27  jaar.  Wij  ontvangen  geen  subsi-
dies,  maar  werven  onze  inkomsten  uit  activiteiten  die  wij  door  het  jaar  heen  organiseren,  alsmede  
inkomsten  uit  sponsoring.  Dit  kan  zijn  in  financieel  of  in  materieel  opzicht.    
  
We  hopen  dat  u  een  paar  minuten  van  uw  kostbare  tijd  aan  onze  stichting  wilt  besteden.    
U  zou  ons  enorm  helpen  door  de  bijgesloten  flyer  voor  gastouderwerving  in  uw  bedrijf  te  laten  cir-
culeren.  Zonder  steun  van  gastgezinnen  kan  de  vakantie  niet  tot  stand  komen.  Mocht  u  onze  stich-
ting  een  warm  hart  toedragen  en  ons  willen  steunen  voor  het  jaar  2017,  dan  kunt  u  gebruik    
maken  van  een  van  onze  sponsorpakketten.  Ook  een  vrije  gift  wordt  zeer  gewaardeerd:    
  
Pakket  1:  E  50,=  tot  en  met    E  99,=  
U  krijgt  uw  bedrijfslogo  op  de  sponsorpagina  van  onze  website  met  een  link  naar  uw  eigen  website.  
  
Pakket  2:  vanaf  E  100,=    
U  krijgt  pakket  1,  aangevuld  met  uw  bedrijfslogo  op  onze  advertentiepagina  in  de  Stadskrant  zomer  
2017.  
  
Uw  bijdrage  ontvangen  wij  graag  op  Rabobank  rekeningnr.  IBAN:  NL52RABO  0.1633.25.391  tnv  
Stichting  Veghel  Ontvangt  Kinderen.    
    
Neemt  u  eens  een  kijkje  op  onze  website  www.veghelontvangtkinderen.nl  e/o  
www.facebook.com/veghelontvangtkinderen  en  neem  gerust  contact  met  mij  op  om  vrijblijvend  
meer  informatie  te  ontvangen.      
Wij  zullen  op  korte  termijn  contact  met  u  opnemen  om  te  horen  of  we  u  als  sponsor    
mogen  begroeten.  U  zou  hier  veel  kinderen  mee  helpen!    
  
  
Met  vriendelijke  groet,  
  
Marjolein  Schulten  
voorzitter  St.  Veghel  Ontvangt  Kinderen  

info@veghelontvangtkinderen.nl  
  
  
  
  

	
  

