
AED Stichting Bronckhorst 

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend via de post opsturen naar: 
AED Stichting Bronckhorst, Veldhoekseweg 14, 7255 NH Hengelo 

óf 
na het invullen en ondertekenen gescand mailen aan: info@aedbronckhorst.nl 

Hartelijk dank voor uw steun om samen met ons ook uw omgeving HART veilig te houden! 
Stichting AED Bronckhorst – T 06-51231258 

 

 

AED Een VEILIG idee! 
 

Deelnameformulier particulieren en organisaties in de gemeente Bronckhorst. 
Meld u (of uw organisatie) vandaag nog aan als donateur van onze stichting! 

 
Ja, ik doe mee met de AED-actie in onze buurt: 
Svp aankruisen wat van toepassing is 

o Ik geef eenmalig contant aan de stichting een bedrag van € …. 
Vul svp deel A in, incl. uw handtekening. 

o Ik doneer eenmalig een bedrag van € …. 
en maak dit bedrag over op NL58RABO0317182900 t.n.v AED Stichting Bronckhorst 
Vul svp deel A in, incl. uw handtekening. 

o Ik wordt donateur voor minimaal € 15,- per jaar. 
Vul svp deel A én deel B in, incl. uw handtekeningen. 

 
A. Naam en adres gegevens 

 
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Voorletters/ Achternaam: ………………………………………………………………………………………… 

 
Straat/ huisnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Postcode/ Woonplaats: …………………………………………………………………………………………….. 

 
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Houd mij op de hoogte van deze actie via de nieuwsbrief 

o Ja 
o Nee 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ik heb belangstelling om mij als burgerhulpverlener in te zetten 

o Ja, en ik heb al een reanimatiecertificaat 
o Ja, maar ik heb nog geen reanimatiecertificaat. Geef mij meer informatie over de cursus 
o Ik heb me al als burgerhulpverlener aangemeld 
o Nee 

 

Ondertekening: 
Datum: Plaats: 

 
…. - …. – 20… ……………………………………………………………. 

 
Handtekening: 

 
……………………………………………………………… 
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B. Ik / onze organisatie wordt structureel donateur van de AED Stichting Bronckhorst 

o Door maandelijks een bedrag van € .......... te doneren 
o Door jaarlijks een bedrag van € .......... te doneren 

 

o Ik/wij zorg(en) zelf voor de overboeking 
o Ik/wij ontvangen graag voorafgaand aan de betaling eerst een betalingsverzoek 

(bijvoorbeeld t.b.v. uw eigen administratie) via de email: 
 

Svp hier uw emailadres invullen: ……………………………………..@......................................... 
 

Het rekeningnummer waarvan u mijn/onze bijdrage tegemoet kunt zien is: 

IBAN: NL …. …….. 0………………………………………………. 

t.n.v.: ………………………………………………………………….. te: …………………………………………………… 

 

Ondertekening: 
Datum: Plaats: 

 
…. - …. – 20… ……………………………………………………………. 

 
Handtekening: 

 
……………………………………………………………… 
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