
Word Vriend van 
Scouting

Rhedense Pioniers

Rhedense Pioniers

Door de machtigingskaart op deze fl yer in te 
vullen en op te sturen naar:

Scouting Rhedense Pioniers,
Kareel 6, 6991KE te Rheden.

Deze machtigingskaart kan je ook vinden op
onze website www.rhedensepioniers.nl/vriend.
Je kunt kiezen voor BeverVriend, WelpenVriend
of ScoutsVriend afhankelijk van het bedrag dat
je wilt doneren.

Vragen? Stuur ze naar 
vrienden@rhedensepioniers.nl

Word BeverVriend, WelpenVriend of 
ScoutsVriend en steun de Rhedense Pioniers 
structureel met een jaarlijkse bijdrage;

� Ja, ik word BeverVriend en machtig 
Stichting Rhedense Pioniers om, tot wederopzegging, 
jaarlijks €10,- van mijn rekening af te schrijven.
  
� Ja, ik word WelpenVriend en machtig Sticht-
ing Rhedense Pioniers om, tot wederopzegging, 
jaarlijks €20,- van mijn rekening af te schrijven.
  
� Ja, ik word ScoutsVriend en machtig Stichting 
Rhedense Pioniers om, tot wederopzegging, jaarlijks 
€50,- van mijn rekening af te schrijven.

Of steun ons met een éénmalige gift;

�  Ik machtig Stichting Rhedense Pioniers om 
éénmalig het bedrag van €.........(vanaf €10,-) van 
mijn rekening af te schrijven.    

naam

adres

postcode

woonplaats

tel. nr.

e-mail

rekeningnummer

datum

handtekening

Een donatie kun je ook overmaken naar rekening 
NL60 RABO 0355 2001 71 t.n.v. Stichting Rhedense 
Pioniers.

Hoe word je Vriend?Machtigingskaart



Scouting Rhedense Pioniers is dé scoutinggroep 
voor Rheden en omstreken. Wij bieden leuke 
en spannende indoor en outdoor activiteiten 
voor jongeren van 5 tot 21 jaar, in verschillende 
leeftijdsgroepen of ‘speltakken’. Scouting staat 
voor uitdaging, samenwerking, leren en spelen 
voor iedereen. Ongeacht culturele achtergrond, 
afkomst, geloof, of politieke overtuiging. We 
draaien volledig op vrijwilligers die iedere week 
uitdagende activiteiten bieden. Mede door die  
vrijwillige inzet kan de contributie bewust laag
blijven zodat elk kind mee kan doen.

Particulieren uit Rheden, De Steeg en 
omstreken die met een jaarlijkse fi nanciële 
ondersteuning laten zien dat ze onze bloeiende 
vereniging willen behouden.

Je donatie komt ten goede aan het bouwen
en onderhouden van ons toekomstige pand. 
Daarnaast zullen we het ook gaan 
gebruiken voor onderhoud van 
groepsmaterialen. Je donatie levert dus een 
belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de 
Rhedense Pioniers en de activiteiten voor de 
kinderen.

Als Vriend ontvangt je onze digitale nieuwsbrief
met informatie over de activiteiten, zo weet je 
waar je donatie aan wordt besteed. Samen met 
de andere Vrienden word je één keer per jaar 
uitgenodigd voor een scoutingactiviteit. 
Bovendien komt je naam, als je dit wilt, samen 
met alle andere Vrienden op een mooie plek te 
hangen in ons toekomstige pand. 

Je wordt Vriend als je scouting een warm hart 
toedraagt en je de vrijwilligers en leden wilt 
steunen. Als je wilt dat de Rhedense 
Pioniers kinderen van Rheden en 
omstreken een leuke, veilige plek kan blijven 
bieden, waar zij zich kunnen ontwikkelen door 
samen te werken en samen te spelen. Maar ook 
als je het maatschappelijk belang dat scouting 
dient waardeert.

Wat is Scouting Rhedense Pioniers?

Wie kunnen Vriend worden?

Waar wordt je donatie voor gebruikt?

Wat krijg je als je Vriend wordt?

Waarom Vriend van de Rhedense Pioniers 
worden?


