


Vriend van Puur For Kids 

Stichting Puur For Kids heeft als doel het verzamelen van goederen en gelden ten behoeve van kinderen 
in West-Friesland die dit goed kunnen gebruiken. Met een donatie aan Puur For Kids kun je de kinderen 
van ouders die leven van het minima in West-Friesland en omgeving steunen. Met jouw donatie zorgen 
wij voor een glimlach op hun gezicht! 

Wij geloven sterk in partnerschappen en samenwerkingen, daarom bundelen wij graag onze krachten met 
organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.  

Iedere bijdrage maakt voor ons verschil. Want voor het werk dat wij verrichten ontvangen wij geen subsidies 
van de overheid. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van donaties en giften en ons werk alleen kunnen 
(blijven) doen dankzij donateurs, sponsoren, bedrijven en serviceclubs. 

Donatie mogelijkheden: 

A.      Donatie: Direct doneren 
·         Eenmalige donatie (automatische incasso) bedrag vrij in te vullen 
·         Donatie per maand (automatische incasso) bedrag vrij in te vullen 
·         Donatie per kwartaal (automatische incasso) bedrag vrij in te vullen 
·         Donatie per jaar (automatische incasso) bedrag vrij in te vullen 



B.      Donatie: Kom in actie voor bedrijven 

Toon je maatschappelijke betrokkenheid en help Puur For Kids met een financiële bijdrage. Dus viert je 
bedrijf een jubileum? En wil je als bedrijf iets doen voor Puur For Kids? Of wil je een opbrengst van een 
evenement doneren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, om te bespreken op welke manier jouw 
bedrijf Puur For Kids kan helpen. We denken graag met je mee!  



C.     Doneer nu pakketten: 

Doneerpakket goud      € 300,00 

·         Benoeming locatie op social media 
·         Opnemen vlog voor Instagram/ Facebook
·         Naam op website 
·         Deelname sponsorborrel 2021 



Structureel samenwerken? 

Wij zijn altijd op zoek naar duurzame, structurele samenwerkingen met bedrijven en serviceclubs zodat we 
gezamenlijk de meeste impact kunnen maken. Laat zien dat jij met jouw bedrijf of serviceclub kwetsbare 
kinderen in West-Friesland en omgeving een warm hart toedraagt en maak samen met ons het verschil. 

 
Stichting Puur For Kids 
www.puurforkids.nl 
info@puurforkids.nl 
0229-228012 
KVK-nummer 73737852 


