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INVULLEN IN BLOKLETTERS EN MET EEN ZWARTE/BLAUWE PEN A.U.B.   AANTAL             EURO    
                  

A. Slingers bloem                    1x slingers = € 4,00                €   
Slinger 2,7 meter 

 
B. Slingers vlinder                     1x slingers = € 4,00       €  
Slinger 2,7 meter 

 
C. Slingers hart          1x slingers = € 4,00            €  
Slinger 3 meter 

 
D. Ballonnen                                 1x set = € 3,00            €  
Een set met 6 ballonnen 

 
F. Serpentines                                  1x set = € 3,00            €  
Serpentines goud & zilver   

 
E. Het Prinsessenbal Kleurboek                 1x kleurboek = € 4,00            €  
Kleurboek + kleurpotloden set 

 
G. Basis feestpakket                          1 pakket = € 7,00            €  
Slingers + ballonnen 

 
H. Totaal feestpakket                1 pakket = €10,00       €  
Slingers + ballonnen + serpentines 

 
K. Totaal feestpakket + Kleurboek                        1 pakket = €22,00             €  
Slingers + ballonnen + serpentines + Het Prinsessenbal Kleurboek 
 

                             Subtotaal     €  
                  
               Ik geef een extra donatie      €  
              
         Totaal     €  
    
                    VOORLETTER(S)  TUSSENVOEGSEL         ACHTERNAAM 

NAAM                  M/V    
STRAAT   
POSTCODE                
PLAATS 
IBAN-NR    N    L 
TELEFOONNR.               0 
  
 Ja, ik machtig Stichting Het Feest! om éénmalig het bedrag van mijn bestelling en/of gift van mijn rekening  
 af te schrijven.  
 

  Handtekening                     Datum 
 
 
 

 Nee, ik machtig niet, maar wacht met betalen op een acceptgiro die u mij toestuurt.  

 Hiervoor wordt €1,35 extra in rekening gebracht. Graag uw volledige adresgegevens invullen! 
 
NAAM SCHOOL      GROEP 
 
NAAM LEERLING      LEERLING NR.  

Dit blad is voor de klant 

HUISNUMMER+TOEVOEGING 

Bedankt 
voor uw 

bijdrage! 

http://www.stichtinghetfeest.nl/
mailto:info@stichtinghetfeest.nl
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Lees op de website www.stichtinghetfeest.nl of op Facebook wat wij dagelijks doen om geld op te 

halen voor het goede doel.  

 

Stichting Het Feest! is een fundraising concept bedacht door kinderen voor kinderen. Jaarlijks wordt 

er geld opgehaald door Stichting Het Feest en gedoneerd aan een goed doel dat zich speciaal richt 

op kinderen in Nederland. Dit jaar heeft Stichting Het Feest ervoor gekozen het geld in zijn geheel  

aan  Stichting Jarige Job te doneren.  

 

STICHTING JARIGE JOB: IEDEREEN IS JARIG!  

Stichting Jarige Job richt zich vooral op kinderen tot 12 jaar die opgroeien in armoede. In Nederland 

zijn er 60.000 kinderen waarvan hun ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. Gezinnen die geen 

geld overhouden voor leuke dingen, zelfs niet voor verjaardagen. Eén op de 9 kinderen in 

Nederland groeit op in armoede! 

 

Voor hen is er bijvoorbeeld geen geld voor noodzakelijke kleding,  de sportclub, een fiets of voor 

een traktatie op school. Geen cadeautjes, geen versiering en ook geen feestje, want er is geen geld 

voor. 

 

Voor deze kinderen is Stichting Jarige Job opgericht. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen een 

speciale verjaardagsbox krijgen op hun verjaardag, zodat zij zich tenminste ook echt jarig kunnen 

voelen. Deze kinderen verdienen dit! 

 

Met de donaties helpen wij een flink handje mee om de fantastische en 

positieve missie van Stichting Jarige Job te helpen vervullen! 

 

Persoonsgegevens 
Om uw bestelling te verwerken neemt Stichting Het Feest! uw gegevens op in hun bestand. 
Stichting Het Feest! gaat hier uiterst zorgvuldig mee om en geeft uw gegevens niet door 
aan derden. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden om u te informeren over Stichting 
Het Feest! Indien u dit liever niet wilt, kunt u schrijven naar Stichting Het Feest!,  
Amsteldijk 151, 1079 LG Amsterdam, bellen met 020-6461798 of mailen 
naar info@stichtinghetfeest.nl. 

 

 
Namens Stichting Jarige Job en Stichting Het Feest!  

danken wij u feestelijk voor uw bijdrage! 
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