ST. VERVOER DOOR VRIJWILIGERS RHEDEN-ROZENDAAL
WORDT VRIEND VAN DE PLUSBUS RHEDEN-ROZENDAAL
De PlusBus Rheden-Rozendaal is een organisatie van vrijwilligers die sinds 2012 het
individuele vervoer van deur tot deur verzorgt voor oudere en gehandicapte inwoners van
Rheden en Rozendaal. Het is een burgerinitiatief en beoogt zelfredzaamheid en participatie
in de samenleving.
De PlusBus rijdt voor het vervoer met voor rolstoelen aangepaste bussen/auto’s.
Personen die niet zelfstandig kunnen reizen mogen gratis een begeleider meenemen.
We proberen de kosten voor het vervoer betaalbaar te houden.
Naast financiële ondersteuning door de gemeenten Rheden en Rozendaal blijven we echter ook
afhankelijk van bijdragen door instellingen en particulieren.
U kunt als VRIEND van de PlusBus onze stichting ondersteunen.

De PlusBus is een ANBI-instelling. Uw vrijwillige bijdrage kunt u
als GIFT fiscaal aftrekken bij uw belastingaangifte.

Ook VRIEND worden van onze stichting?
Vul dan de gevraagde gegevens in op de achterzijde van dit formulier en kies een van de
mogelijkheden van verzending.
Wij zullen u in de toekomst middels een nieuwsbrief op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en u vragen om een bijdrage over te maken.
NB. Om portokosten te besparen vragen we in dit geval vooral uw E-mailadres in te vullen.
Uw eerste bijdrage (met een minimum van € 10,00) kunt u overmaken naar bankrekening
NL89 RABO 0168 4851 25 ten name van PlusBus Rheden-Rozendaal.
De vrijwilligers van de PlusBus danken u voor uw bijdrage.

DIT FORMULIER KUNT U

PER POST STUREN NAAR

PLUSBUS RHEDEN-ROZENDAAL, Worth Rhedenseweg 55, 6991 DW RHEDEN of
INLEVEREN bij uw CHAUFFEUR van de PlusBus

Ondergetekende:

Naam

…………………………………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………………………………

Postcode / woonplaats

………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………..

E-Mail adres

………………………………………………………………………………………..

geeft zich hierbij op als VRIEND van de PlusBus.

Datum

…………………………………

Handtekening

……………………………………………………………………………

(NB. De PlusBus zal bovengenoemde gegevens conform de richtlijnen AVG enkel gebruiken voor eigen
administratie en deze niet beschikbaarstellen aan derden)
(versie 10-08-2020)

