
 

 

 

 
 

 

 

Ja, ik word Vriend van MyQuest Foundation!  
 
 

 

Hiermee steun ik Nepalese jongeren om uit te groeien tot krachtige, en 

zelfverzekerde individuen. Wereldburgers die zelfstandig de juiste keuzes over 

hun eigen leven kunnen maken. Hiermee draag ik bij aan hun zelflerende 

vermogen zodat zij, vanuit hun unieke talent, op een positieve manier bijdragen 

aan hun maatschappij. 

 

Bedrijf (indien van toepassing): 

Voornaam en achternaam: 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

Email: 

Telefoon: 

Rekeningnummer (IBAN): 

 

Vink aan of maak vet welk bedrag van toepassing is: 

0 Vriend voor EUR 100,- per jaar 

0 Vriend voor EUR 2,50 per maand 

0 Vriend voor EUR 5,- per maand 

0 Vriend voor EUR 7,50 per maand 

0 Vriend voor EUR 10,- per maand 

0 vriend voor EUR ….. per ……….. (vul zelf in)  

 

Ondergetekende stemt hierbij toe, tot wederopzegging, om vanaf ......... (datum), 

maandelijks/jaarlijks (kruis door wat niet van toepassing is) .......... euro over te maken op 

rekeningnummer NL21 TRIO 0776457985 van MyQuest Foundation, onder vermelding van 

‘Vriend Van’, samen met zijn of haar emailadres. Je ontvangt dan onze nieuwsbrief en wordt 

jaarlijks uitgenodigd voor de Vrienden van MyQuest Foundation Care wandeling.   

 

Mail of stuur dit document ingevuld naar: info@myquest.foundation of MyQuest Foundation, 

Oudwijkerveldstraat 84, 3581 JN in Utrecht.  

 

Namens het team van MyQuest Foundation en de Nepalese jongeren, hartelijk dank! 

 

Mark Simons, Marianne van Wetter en Hedda Steenhauer. 

 

P.s. MyQuest Foundation is een ANBI Instelling. Als je je gift vastlegt in een periodieke 

schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar, word je ook Vriend van de 

stichting én ontvang je tot 51,75% terug van de Belastingdienst. Wat de hoogte van je bijdrage 

ook is. Download daarvoor onze periodieke schenkingsovereenkomsten stuur de twee 

formulieren mee. Dat helpt ons enorm. Dankjewel! Het inschrijfformulier Vrienden van MyQuest 

Foundation is dan niet meer nodig. 

Inschrijfformulier 

Vriend van MyQuest Foundation 
 

mailto:info@myquest.foundation
http://www.mountainchildcare.org/wp-content/uploads/2012/03/Periodieke-schenkingsovereenkomst.pdf

