Informatie voor donateurs,
Welkom bij de Bond Precaire Woonvormen!
We zijn blij dat je interesse hebt om donateur te worden bij de Bond
Precaire Woonvormen. Dat is erg belangrijk want hiermee maak je
ons vrijwilligerswerk mogelijk. Samen staan we op om het recht op
wonen voor iedereen op te eisen!
Met jouw donatie help je ons onder andere met:
- Het organiseren en adviseren van (flex)huurders;
- Solidariteitsacties;
- Het informeren en beïnvloeden van de lokale en nationale politiek;
- De opbouw van een juridisch fonds, een actiepot en kantoor, reis- en
organisatiekosten.
Jouw donatie kan je met een maandelijkse automatische overschrijving overmaken op
rekeningnummer: NL83 INGB 0004757443 ten name van Bond Precaire Woonvormen. Je kan dit
zelf instellen bij jouw bank.
We zijn blij met alle donaties (groot en klein), maar proberen een richtlijn aan te houden van € 2,50
per maand of € 30,00 voor wie een onzeker of minimum inkomen heeft en € 5,00 per maand of €
60,00 per jaar voor wie een hoger inkomen heeft.
Wij zijn een onafhankelijke bond. Naast donaties, vragen we soms projectmatige subsidies aan.
Onze hulp en organisatie draait volledig op de inzet van vrijwilligers.
Je kunt natuurlijk ook een eenmalige donatie doen. Dit kan je heel gemakkelijk met iDeal doen op
onze website: http://bondprecairewoonvormen.nl/breng-een-eenmalige-donatie-uit/
We zijn erg blij met jouw bijdrage en willen je natuurlijk graag laten weten wat we met de donaties
doen. Als donateur word je toegevoegd aan onze maillijst waarin we je informeren over belangrijke
acties en ontwikkelingen op het gebied van (tijdelijk) wonen.
Mocht je, naast donateur, je ook actief willen inzetten binnen onze vereniging, dan kan je reageren
op openstaande vacatures of een open brief schrijven waarin je laat weten wat jij zou willen doen.
Meer informatievind je op onze website:
http://bondprecairewoonvormen.nl/category/vacatures/
Heb je als bewoner ook nog een vraag aan ons? Lees dan, voor we aan de
slag gaan, meer over onze werkwijze. We kunnen dan nog beter samenwerken.
http://bondprecairewoonvormen.nl/overdebpw/
We kunnen alle hulp gebruiken en hopen nog van je te horen!
Met vriendelijke groet,
Bond Precaire Woonvormen

