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SEPTEMBER 2016 – VOLGENDE VOEDSELINZAMELINGSACTIE IN DE SUPERMARKTEN;
NIEUW BESTUURSLID NICKY JELIER-KOOIJ; VACATURE VOOR IEMAND MET SPIERBALLEN en
ONS JAARLIJKSE MACHTIGINGSFORULIER!
Wij streven ernaar, u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief te sturen om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten.
U krijgt deze nieuwsbrief op papier of digitaal, net zoals u dat wenst.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, dan kunt u dat altijd doorgeven via onze website of via
info@veriolanda.nl.

KENNISMAKEN MET NICKY JELIER-KOOIJ - onze nieuwe Coördinator Sponsorproject
Graag stel ik mij even aan u voor.
Mijn naam is Nicky Jelier, ik ben 41 jaar en woon in Driebergen.
Al 24 jaar deel ik mijn leven met mijn lieve man Wouter. Samen hebben wij 3
kinderen. Lisa van 16 jaar, Sanne van 14 jaar en Jeroen van bijna 12 jaar.
Vanaf mijn 17e werk ik met kinderen. Eerst op een kinderdagverblijf en
peuterspeelzaal, maar sinds 2007 sta ik voor de klas in het regulier basisonderwijs.
Toen ik hoorde dat Veri-Olanda op zoek was naar een nieuwe contactpersoon voor de
sponsorgezinnen, heb ik gelijk gereageerd. Door mijn werk zie ik veel kinderen en
gezinnen. Maar hier hebben wij het relatief goed. Dat er een stichting is die opkomt
voor gezinnen in Roemenië die weinig tot niets hebben, is wat mij in deze functie zo
aanspreekt.
Nu is er nog veel nieuw, ik ken bijvoorbeeld de gezinnen nog helemaal niet. Maar ik
doe mijn uiterste best zo snel mogelijk beter op de hoogte te zijn.
Met enige regelmaat komt er nieuws uit Roemenië welke ik u, als u een gezin
sponsort, zal toesturen. Dit gaat veelal via de mail. Mocht u hierin een wijziging
Nieuw bestuurslid Nicky met
hebben, laat u het dan weten? De brieven zijn in het Engels, mocht u dit op prijs
nieuwe elan
stellen, vertaal ik deze graag voor u.
Ik heb er erg veel zin in! Groeten,
Nicky Jelier
18 EN 19 NOVEMBER A.S.: VOEDSELINZAMELINGSACTIE IN SUPERMARKTEN - DOET U WEER MEE?
In augustus zijn we gestart met de eerste voorbereidingen voor de jaarlijkse
voedselactie t.b.v. kansarme gezinnen en ouderen in Roemenië.
Wij merken duidelijk, dat onze stichting meer en meer bekendheid krijgt in
onze gemeente en dat geeft ons als bestuur een goed gevoel en vertrouwen
om verder te gaan.
Vorig jaar waren wij vooraf enigszins bezorgd hoe de actie zou verlopen,
daarom verheugde het ons des te meer hoe positief het winkelend publiek in
Driebergen op onze actie heeft gereageerd.
Inmiddels is er een start gemaakt met het benaderen van onze trouwe en
ijverige vrijwilligers/sters. Als u op dit moment nog niet door ons bent
benaderd, dan hoort u z.s.m. van ons.
Het zou kunnen, dat uw e-mailadres en /of telefoonnummer is gewijzigd,
Met uw hulp gaan we weer vele
waardoor wij nog geen contact met u hebben kunnen opnemen.
monden voeden!
Lezers/lezeressen van deze nieuwsbrief, die belangstelling hebben, om mee
te doen met onze Voedselactie op vrijdag 18 november en/of zaterdag 19 november a.s. nodigen wij van harte uit
om zich bij mij aan te melden. Natuurlijk kunt u vooraf ook uitgebreide informatie over deze actie ontvangen.
Wilt u meehelpen of eerst meer informatie? Neemt u dan contact op met mij per mail of telefoon:
Gerard van der Boom: gvanderboom@hotmail.com / 0343- 51 56 95
MOOIE GIFT N.A.V. AFSCHEID I.P.V. CADEAU
Wij mochten een royale gift ontvangen van een van onze sponsors. De jubilaris had bij zijn afscheid aangegeven,
i.p.v. cadeaus graag een gift voor Veri-Olanda te willen ontvangen! Wij zijn erg blij en dankbaar voor deze gift!

INZAMELING KLEDING, BED-/LINNENGOED EN HUISRAAD
Natuurlijk gaat er niet alleen voedsel op transport maar wordt het weer aangevuld met
goede en schone tweedehands kleding, linnengoed, matrassen e.d. Mocht u iets willen
inleveren, ontvangen we dat graag van u vóór de voedselinzamelingsactie van 18 en 19
november, want dat is organisatorisch voor ons beter te doen.
Wilt u de goederen s.v.p. goed verpakken (liefst in stevige bananendozen) en erop
schrijven wat het betreft, bijv. heren, dames, kinderen (event. met globale maat)?
Na een telefoontje kunt u de kleding inleveren bij Ries Jelier (0343-516510) of bij
Christine Rietveld (0343-520408). Ook kunt u ons via onze website onder “Contact”
bereiken, of per info@veriolanda.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Alvast hartelijk dank!
VACATURE: GEZOCHT: HELPENDE HANDEN MET “SPIERBALLEN”
Gedurende het jaar ontvangen wij - Ries Jelier en Christine Rietveld - regelmatig
kleding, linnengoed en huisraad bij ons aan huis. Dat is heel fijn en nuttig.
Als we weer een stuk of tien dozen hebben, en onze eigen garages te vol dreigen te
worden, brengen we die dozen meestal zelf naar de opslag. Daar zouden we heel
graag hulp bij willen hebben, omdat het ons wel eens te zwaar of te veel wordt.
Dus zoeken we iemand die we op afroep enkele malen per jaar voor hulp mogen
bellen, om de dozen/goederen naar de opslag te brengen.
Onze opslaglocaties bevinden zich zowel op de Gooijerdijk als op de Arnhemse
Bovenweg.
Ook tijdens het weekend van de voedselinzamelingsactie (18/19 november
a.s.) zou een paar extra spierballen heel gewenst zijn, bijv. om samen langs de
supermarkten te rijden en de ingezamelde goederen naar het verzamelpunt te brengen. Welke sterke man of
vrouw komt ons helpen? Voor reacties of meer informatie, wilt u dan bellen of mailen met Ries Jelier?
Tel: 0343-516510 / mail: info@veriolanda.nl
VAN DE PENNINGMEESTER
Door zorgvuldig om te gaan met onze donateurgelden zijn wij er ook dit jaar weer in
geslaagd, niet in de rode cijfers te duiken. Toch missen wij wel wat inkomsten doordat
oudere donateurs wegvallen.
Aangezien de vroegere acceptgiro’s zijn verdwenen, voegen wij nu eenmaal per jaar een
formulier voor een eenmalige of een doorlopende machtiging toe (zie hiernaast: voorzijde
= eenmalige gift; achterzijde = doorlopende gift).
Wij hopen van harte, dat u de moeite wilt nemen om deze in te vullen en ons te steunen.
Bij elk bezoek zien we weer hoe sommige gezinnen en ouderen in grote armoede leven en
Ries Jelier beheert
daaronder gebukt gaan. Met uw bijdrage maakt u het voor ons mogelijk, ons werk in
onze kas zorgvuldig
Roemenië te continueren. Omdat wij een door de ANBI goedgekeurde stichting zijn, zijn deze
donaties voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Ries Jelier let goed op
Hoe kunt u ons steunen? Op het formulier hiernaast vermeldt u op de voorzijde of de
de kleintjes
achterzijde uw naam, adres en het bedrag waarmee u ons eenmalig of vaker wilt steunen.
Vervolgens uw rekeningnummer en uw handtekening. U machtigt ons daarmee dat bedrag van uw rekening af te
schrijven.
U kunt het formulier in een envelop stoppen en zonder postzegel opsturen of langsbrengen bij de onze
penningmeester Ries Jelier op het volgende adres:
Stichting Veri-Olanda,
De Marter 15,
3972TN Driebergen.
Wij zorgen voor de verdere afwikkeling.
N.B. Om een fiscale drempel te vermijden bij een doorlopende machtiging, heeft u tegenwoordig geen notaris
meer nodig. Meer informatie hierover kunt vinden op de website van de Belastingdienst of bij de penningmeester
(tel.0343-516510).
Wij, als bestuur van Veri-Olanda, hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te
hebben gebracht en hopen dat u ons wilt blijven steunen. Ondertussen blijven wij ons blijven inzetten
en groeten u hartelijk,
Gerard van der Boom, Coördinator Voedselactie, tel. 0343-515695;
Nicky Jelier, Coördinator Sponsorproject, tel. 0343-511040;
Ries Jelier, Penningmeester, tel. 0343-516510;
Ad de Jong, Voorzitter, tel. 0343-518457
Christine Rietveld, Secretaris, tel. 0343-520408;

Eenmalige machtiging

S€PA

Naam incassant

Stichting Veri Olanda

Adres incassant

De Marter 15

Postcode incassant

3972TJ

Woonplaats
incassant

Driebergen-Rijsenburg

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL73ZZZ412657350000

Kenmerk machtiging

Eenmalige Donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Veri Olanda om een eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens vrijwillige donatie
en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Stichting Veri Olanda.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: ……………………………………………………………….…………………

Adres

: ………………………………………………………….………………………

Postcode

: ………..………………

Bedrag

: €……………….…………………

UW IBAN-Rekeningnummer

: ………..………………………….

Plaats en datum

: …..………………….……………

Woonplaats

:……………….……………….

Handtekening :

Wilt u dit formulier opsturen – met of zonder postzegel - naar het volgende adres (langsbrengen mag
natuurlijk ook):
Penningmeester Veri-Olanda,
p/a De Marter 15,
3972 TN Driebergen

Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant

Stichting Veri Olanda

Adres incassant

De Marter 15

Postcode incassant

3972TJ

Woonplaats
incassant

Driebergen-Rijsenburg

Land incassant

Nederland

Incassant ID

NL73ZZZ412657350000

Kenmerk machtiging

Periodieke Donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Veri Olanda om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens periodieke
donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van de Stichting Veri Olanda.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: ……………………………………………………………….…………………

Adres

: ………………………………………………………….………………………

Postcode

: ………..………………

Bedrag

: €……………….…………………

Woonplaats

:……………….……………….

Eenmaal per maand / kwartaal / halfjaar / jaar *
Uw IBAN -Rekeningnummer

: ………..………………………….

Plaats en datum

: …..………………….……………

Handtekening :

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Wilt u dit formulier opsturen – met of zonder postzegel - naar het volgende adres (langsbrengen mag
natuurlijk ook):
Penningmeester Veri-Olanda,
p/a De Marter 15,
3972 TN Driebergen

