
Vrienden van de Wessel 
De Wesselgroep gaat verhuizen en bestaat 
volgend jaar (2020) 70 jaar. De Wesselgroep zet 
zich sinds jaar en dag in voor de leukste kinderen 
uit Vlaardingen en omstreken. Misschien ben jij 
ook wel jeugdlid of leiding geweest of ken je 
iemand die lid is van onze groep.  

De Vrienden van de Wesselgroep is voor iedereen! 
Het is een groep van helden die de Wesselgroep 
steunen op een unieke manier. Ze betalen 5 euro 
per maand aan de Wesselgroep. Dit geld wordt in 
een grote pot bewaard en 1 keer in het jaar komt 
deze groep bij elkaar voor een gezellige 
borrel/vriendenavond. Het bestuur van de 
Wesselgroep geeft elk jaar drie doelen aan. Denk 
bijvoorbeeld aan een nieuwe vlaggenmast of 
sport en spel materiaal voor de opkomsten. Op 
deze avond bepalen zij het doel waar het geld 
aan besteed wordt.  

 

Wat krijgt u ervoor terug? 

- 1x per jaar een borrel/vriendenavond. 
- Digitaal magazine. 
- Uw naamsvermelding op onze site. 
- Eeuwige dankbaarheid!  

Belastingvoordeel Periodieke Gift! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrienden  van  de  Wessel 
Scouting Wesselgroep Vlaardingen 

Een periodieke gift kan van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Voorwaarden hiervoor zijn een jaarlijkse gift 
met een minimale termijn van 5 jaar en een ondertekende overeenkomst tussen de schenker en ontvanger. 



 

 

Bedrijfsnaam  :  

Naam   :  

Voorletters  :  

Roepnaam  : 

Geboortedatum  :  

Adres   :  

Postcode/Woonplaats :  

Telefoon  : 

E-mail   :  

Bijdrage aan VVDW :  € ,-  (Minimaal bedrag  €60,-) 

Vermelding website Ja/nee   Zo ja – onder welke naam:   

Datum:         -          -           Handtekening: 

 

Lever het volledig ingevulde document in bij de teamleider van een speltak. Of stuur een gescand 
exemplaar naar: Vrienden@wesselgroep.nl  

 

Incasso Machtiging  

De ondertekende verleent hierbij machtiging aan de penningmeester van de Vrienden van de Wesselgroep 
om jaarlijks (eerste betaling zal geschieden in het kwartaal van aanmelding) van de hieronder genoemde rekening een 
bedrag te doen af te schrijven. 

 

Naam Rekeninghouder  : 

Adres    :  

Postcode/woonplaats  :  

IBAN-rekeningnummer   :  

 

Datum:       Handtekening rekeninghouder: 

-      -    

 

 

   

Word een vriend van de Wesselgroep 


