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Freek Haverman <fhaverman@gmail.com>

Overmaken geld
Martin van der Eijk <mvandereijk@hersenstichting.nl> 6 maart 2015 om 12:03
Aan: Freek Haverman <fhaverman@gmail.com>

Hoi Freek,

 

Fijn je weer even gesproken te hebben! Het rekeningnummer vind je hieronder:

 

Hersenstichting Nederland

IBAN: NL18 INGB 0000 000 860

Graag o.v.v. Wereld zonder kopzorgen

 

Ik ga jullie gewoon nog een keer bedanken!! Wat een geweldig bedrag! Fantastisch dat jullie dit op touw
hebben gezet! Hou me op de hoogte van alle ontwikkelingen en graag tot de 15e april! (ik stuur je een
uitnodiging)

 

Veel sterkte gewenst de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Martin van der Eijk

fondsenwerver

070 302 48 15

www.hersenstichting.nl

Wij zijn verhuisd! Ons nieuwe bezoekadres is: Prinses Catharina-Amaliastraat 16, 2496 XD Den Haag.

Postbus 191, 2501 CD Den Haag |  Prinses Catharina-Amaliastraat 16, 2496 XD Den Haag | 070-360 48 16

IBAN: NL18 INGB 0000 000 860  |  BIC: INGBNL2A  

 

     

http://www.hersenstichting.nl/
https://www.facebook.com/hersenstichting/posts/510798655633071?ref=notif&notif_t=like#!/hersenstichting
https://twitter.com/hersenstichting
http://www.youtube.com/user/Hersenstichtingyt
http://www.linkedin.com/groups/Hersenstichting-Nederland-4370704?trk=myg_ugrp_ovr
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P  Denk aan het milieu! Is het noodzakelijk dat u dit e-mailbericht print?

 

Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u
verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden
ontleend.

De Hersenstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van de informatie in dit bericht.

 

 

 

Van: Freek Haverman [mailto:fhaverman@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 12:24
Aan: Martin van der Eijk
Onderwerp: Overmaken geld

 

Hoi Martin,

 

Hoe is het er mee? 

 

Het duurde even voordat ik het geld van de benefietavond op de rekening had, maar volgende week ga ik 20.000
euro overmaken. Naar welke rekening en moet ik nog iets onder vermelding doen? 

 

En was nog benieuwd of we nog iets kunnen betekenen voor de benefietshow?

 

p.s.

Komende zondag lopen vriendinnen van mijn zus (en mijn zus zelf ook) de City Pier City loop in Den Haag. De
dames hebben ondertussen ook weer 3000 euro opgehaald. 

p.s.s.

In oktober is er een wielerronde in Breda. De opbrengst gaat komend jaar ook naar de stichting. 

Groeten,

 

- Freek Haverman

 

Heeft u een videoverslag nodig van uw evenement? Een bedrijfs- of instructiefilm? Of zoekt u iemand die de hele
organisatie van uw evenement uit handen neemt? Bel of mail met Helmgras Media voor een prijs op maat. 

 

Tel.: +31 6 505 584 62

mailto:fhaverman@gmail.com
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Mail: freek@helmgrasmedia.nl

mailto:freek@helmgrasmedia.nl

