
Uden, september 2021

17 Landelijke fondsen collecteren in Uden gezamenlijk 
in de week van 20 t/m 25 september 2021. 

Beste inwoner van Uden,

Lees alles over deze gezamenlijke collecte in deze brief en doneer aan 17 landelijke fondsen 
in één keer met de jaarlijkse GoedeDoelenWeek Uden!

     
     HOE DOET U MEE?
     Op het bijgevoegde formulier staan de 17 fondsen die meedoen aan de GoedeDoelenWeek           
     Uden. U kunt het fonds of de fondsen van uw eigen voorkeur selecteren en uw donati e op die  
     manier specifi ceren. Ook kunt u ervoor kiezen om een algemene donati e te doen die naar 
     rato verdeeld wordt onder de 17 goede doelen.

     Doneren kan op een aantal manieren:
     Digitaal:
     • Via de QR-code op de voorzijde van de envelop. Als u deze scant, komt u meteen op de 
        doneersite van www.goededoelenweekuden.nl en kunt u via het online menu direct via 
        iDeal/Mollie* doneren. 
     • Op de website www.goededoelenweekuden.nl via de knop ‘Online Doneren’. 
     
     Contant of éénmalige machti ging:
     • Op het invulformulier geeft  u aan, aan welke fondsen u wilt doneren. 
     • Onderaan het formulier vermeldt u het totaalbedrag van uw donati e. 
      - Kiest u voor de opti e contant geld, stop dat dan samen met het invulformulier in de envelop. 
      - Kiest u voor de opti e éénmalige machti ging vul deze dan in op het invulformulier, 
               voorzien van uw handtekening, en voeg dit in de envelop. 
      - U kunt er ook voor kiezen om één algemene donati e te doen.
     • De envelop kunt u inleveren bij één van de vele inleverpunten die op de achterzijde 
        van de  envelop vermeld staan.

De totale opbrengst van de collecteweek wordt begin oktober via de lokale media, onze website 
en social mediakanalen (Facebook en Instagram) bekendgemaakt. 

Namens het bestuur van Sti chti ng GoedeDoelenWeek Uden en alle 17 aangesloten fondsen 
hartelijk dank voor uw steun! 

Jan van den Boom, voorzitt er

*Mollie is een betaalservice van de GoedeDoelenWeek Uden. Deze transacti e is volledig veilig.
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