
BESTENDIGE OPDRACHT 

 
Je kiest voor maandelijkse giften onder de vorm van een bestendige 
opdracht. Je vult onderstaand formulier in en bezorgt het rechtstreeks 
aan je bank of aan Welzijnsschakel Ommekeer vzw. Wij regelen dan 
de automatische betaling verder met uw bank. Je kan de opdracht ook 
zelf via internetbankieren opstarten.  
 
Als het totaal van je giften tijdens het kalenderjaar € 40 bereikt, zal je 
automatisch een fiscaal attest ontvangen in de loop van het 1ste tri-
mester van het volgende jaar. 
 

 
Naam: …………………………………………….Voornaam: ……………..……………………… 
 
Adres: ………………………………………………………...Nr.: ………………. Bus: …….……. 
 
Postcode: ……………… Woonplaats: ……………………………….……………………………. 
 
E-mail: …………………………………………………………@…..……………………...……….  
 
 
Datum: …………/…………/…………… 
 
Handtekening: ………………………………….. 

Ik geef een bestendige opdracht aan mijn bank om vanaf heden maandelijks en tot mijn 
schriftelijke herroeping 

 
□ € 5                             □ € 10                                 □ € 15                            □ €…. 
 
 
van mijn bankrekening nr. _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _    bij 
 
Naam van uw bank: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………… Gemeente:  ……………………………………………………… 
 
Ik kies voor een bestendige opdracht met fiscaal attest :  
 
over te schrijven naar de bankrekening nr. BE86 8939 4407 0450  van het ‘Netwerk Tegen    
Armoede’ met vermelding: ‘611-WELZIJNSSCHAKEL OMMEKEER’.  

 
Ik kies voor een bestendige opdracht zonder fiscaal attest :   
 
Over te schrijven naar de bankrekening nr. 363-0350130-97 van ‘Welzijnsschakel Ommekeer’ 
met vermelding: ‘ACTIE BOONTJE OMMEKEER’ 

Contactgegevens Welzijnsschakel Ommekeer vzw :  
Kloosterstraat 7 , 9420 Erpe-Mere  - 0479/94.42.71  

info@welzijnsschakelommekeer.org—www.welzijnsschakelommekeer.org  



 

Ik steun het ‘klokhuis’ ,de maandelijkse groenten –en fruitverkoop 
voor gezinnen in armoede. Gezinnen krijgen toegang tot gezonde voe-
ding er is kans tot een babbel en komen in contact met onze werking. 
Op dat moment is er ook zitdag van het Sociaal Huis. Op deze manier 
bouwen we een vertrouwensband op met mensen die vaak geïsoleerd 
leven.  
 
Mijn keuze:  
 
 
Onze belangrijkste doelgroep zijn gezinnen met kinderen. Ik steun   
activiteiten waar de kinderen en het gezin in armoede centraal staan. 
Bv. Sint-Maartenfeest, gezinsuitstap, samen naar een kindervoorstelling, 
info-momenten rond school of opvoeding, samen naar de bib, knutsel-
activiteiten,...  
 
 
Mijn keuze:  
 
 
 
Ik steun de oudergroep van mensen in armoede die werkt rond         
onderwijs en opvoeding. Ouders praten over hun ervaringen en maken 
aanbevelingen voor de school en het beleid. Samen met de scholen, So-
ciaal Huis en Huis van het Kind werken we rond het recht op onderwijs, 
opvoeding en willen we kinderen meer kansen geven voor de toekomst.  
 
 
Mijn keuze:  
 
 
 
Ik steun de bewustmakingsactie rond 17 oktober, werelddag van     
verzet tegen armoede.  Veel inwoners zijn er zich niet van bewust dat 
armoede ook bestaat in Erpe-Mere. 17 oktober brengen we armoede in 
de kijker bij de beleidsmakers en het brede publiek en laten we mensen 
in armoede aan het woord.  
 
 
Mijn keuze:  

Armoede moet structureel bestreden worden! Ik wil één van de volgende werkingen in 
2018 van Welzijnsschakel Ommekeer steunen. Zet een kruisje bij je keuze: 

We houden je op de hoogte van onze werking met een tweemaandelijkse nieuwsbrief en   

e-mail. Meer info kan je vinden op www.welzijnsschakelommekeer.org 


