Trekkingen en prijzen.
De trekkingen van de SupportActie vinden plaats aan het eind van
ieder kwartaal.Na iedere trekking maakt de SupportActie 80% van
uw inleg over aan onze stichting. Als u wint, krijgt u automatisch
uw prijs overgemaakt of uitgereikt. Kijk voor meer informatie over de
SupportActie, trekkingen en prijzen op www.supportactie.nl

Direct Supporter worden.
Vul het machtigingsformulier in en retourneer het in een gesloten
envelop aan Stichting Matthias, Postbus 277, 1970 AG IJmuiden.
U bent nu Supporter! Wij verwerven hierdoor structurele inkomsten,
waarmee we onze doelstelling kunnen realiseren.
Als u Supporter bent, wordt ieder kwartaal of iedere maand het bedrag aan loten waarmee u deelneemt aan de SupportActie automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Op uw bankafschrift vindt u
vervolgens uw lotnummer(s) en onze naam.

De SupportActie is het ideale middel om onze stichting structueel te
steunen. Door loten te kopen steun u niet alleen ons, maar maakt
u zelf ook kans op prachtige prijzen, zoals een Volkswagen up! U
speelt mee voor slechts € 5,50 per lot en daarvan komt maar liefs
80% rechtstreeks ten goede aan onze stichting.

lot(en) á € 5,50 = €

Ik neem iedere maand deel met

V

bevestiging wordt gemailed

M

datum

rekeningnummer

bedrag €

handtekening

naam rekeninghouder

Hierbij machtig ik de SupportActie om tot wederopzegging voor iedere
termijn, als hierboven door mij aangekruist, het genoemde bedrag af
te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

E-mailadres

Postcode

Adres

Achternaam

Voornaam

Per jaar heeft de SupportActie vier trekkingen

lot(en) á € 5,50 = €

Ik neem ieder kwartaal deel met

80% van mijn inleg gaat direcht naar Stichting
Matthias en ik maak kans op mooie prijzen!

Ja, ik word Supporter!

•

•
info@stichting-matthias.nl

www.supportactie.nl

0622840270

www.stichting-matthias.nl

Postbus 277, 1970 AG IJmuiden

Supporter worden, stuur het ingevulde formulier, zie binnenzijde,
in een gesloten envelop naar Stichting Matthias

Een supporter aan het woord.
De heer Bosch, supporter van een theatervereniging in Amsterdam:
“Ik mis geen enkele voorstelling van onze plaatselijke theatervereninging en ben dan ook al jaren een trouwe Supporter! Ik vind het
een leuke, tasbare manier om de verenigingdie je een warm hart
toedraagt een ﬁnancieel steuntje in de rug te geven. 80% van het lot
dat ik koop, gaat rechtstreeks naar de toneelvereniging. Toevallig was
ik vorig jaar zelf een van de gelukkige winnaars met de loterij! Met
de prijs die ik toen heb gewonnen, hebbenm we inmiddels een leuk
weekendje in Antwerpen doorgebracht.”

De SupportActie is een national loterij waarmee Nederlandse maatschappelijke organisaties fondsen kunnen werven. Door verkoop van
loten aan Supporters, genereren de deelnememde organisatie extra
structurele inkomsten, waarmee zij hen doelstellingen kunnen behalen

www.stichting-matthias.nl

www.supportactie.nl

Word ook supporter
en win sámen!

