
Ook in 2020 gaat Team Westland 
de Tourmalet weer beklimmen! 

 
Net als de afgelopen jaren is ons doel zoveel mogelijk geld op te halen 

om zo ons steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker. 

We hebben inmiddels al vele cheques mogen uitreiken! 
Maar dat kan alleen met uw hulp!

Team Westland heeft een ANBI status waardoor 
uw sponsoring fiscaal aftrekbaar is. 

Uw sponsorbijdrage komt volledig 
ten goede aan de doelen die door ons geselecteerd zijn.

Wilt u Team Westland steunen in de strijd tegen kanker?
Dat kan op de volgende manieren:

• Via iDeal: Ga naar www.teamwestland.nl, klik op de knop ”sponsor nu”, vul het formulier 
 in en betaal. U ontvangt direct een bevestiging van uw sponsoring.

• Wilt u niet via Ideal betalen? Vul op de achterzijde de machtigingskaart in 
 (minimaal bedrag 15€) en lever deze in bij één van de teamleden. 
 U steunt ons dan met een éénmalige machtiging.

• Wilt u ons op een andere manier steunen stuur dan een mail naar info@teamwestland.nl

www.teamwestland.nl

SPONSORKAART vrienden van Team Westland



U KUNT OOK VIA DE WEBSITE 
RECHSTREEKS DONEREN:

WWW.TEAMWESTLAND.NL

Door het inleveren van het formulier machtigt u Stichting Team Westland éénmalig het bedrag te laten afschrijven van uw 
rekening. U hebt het recht om binnen 30 dagen na afschrijving uw bank te vragen om terugboeking, in geval van onjuiste 
afschrijving. 

Team Westland is een stichting met als doel geld in te zamelen voor (regionale) instellingen en initiatieven die 
rechtstreeks of zijdelings verband houden met kanker of onderzoek naar kanker. Daarnaast wordt een klein 
deel van de opbrengst gebruikt om wensen van individuele personen met een levensbedreigende ziekte te 
vervullen. Aanvragen voor ondersteuning worden zorgvuldig door een speciale toetsingscommissie 
beoordeeld, zodat u weet dat uw geld goed terecht komt. Op onze website www.teamwestland.nl/goede-doelen is meer 
te lezen over de goede doelen.

Lees in de privacyverklaring op onze website www.teamwestland.nl/privacy-verklaring 
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  
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SPONSORKAART vrienden van Team Westland

IK SPONSOR (naam teamlid) :

Uw gegevens : 

 Naam: 

 E-mailadres:

Ik machtig Stichting Team Westland om het bedrag van:   

€ (minimaal €15)

af te laten schrijven van rekeningnummer: 

IBAN: 

Naam rekeninghouder: 

Handtekening:

HARTELIJK DANKvoor uw sponsoring!


