Dubbel fijn
Bijzondere regelingen voor projecten
Beter samenwerken met NSGK

Zij gingen u voor!
Welke acties organiseerden serviceclubs de
afgelopen jaren? En waar gingen de - dankzij de
NSGKplusregeling verhoogde - opbrengsten
naartoe? Een kleine greep uit de vele, hartverwarmende initiatieven.

Zeilers voor zeilers
Tijdens de 21ste editie van de Lions Regatta zamelde
de serviceclub € 2.500 in voor SailWise. Dankzij de
NSGKplusregeling kwam hier nog een bedrag bovenop en kunnen nog meer jongeren met een handicap
genieten van het zeilen.

Samen spelen bij de schaapskooi

Geld en goede raad voor serviceclubs en bedrijven
Komt een (lokale) serviceclub of een bedrijf
in actie voor uw project en maken zij gebruik
van de NSGKplusregeling? Dan kan NSGK
de opbrengst verhogen tot wel 50%!
Wij helpen bedrijven en serviceclubs zoals
Lions, Rotary, JCI en Kiwanis met geld en goede raad om projecten te realiseren die passen
bij onze doelstellingen. Tip: u kunt natuurlijk
ook een serviceclub of ondernemer in uw omgeving vragen om een actie of evenement te
organiseren voor uw project!

Levert de actie bijvoorbeeld € 12.500 op dan
maakt NSGK hier € 18.750 van. Voor Samen
naar School klassen geldt dat wij de opbrengst
100% verdubbelen. Als iemand voor uw project
in actie komt, ontvangen wij graag minimaal
een maand van tevoren het ingevulde aanvraagformulier. Pas na akkoord is er een overeenkomst. Na afloop van het evenement kan de
serviceclub of het bedrijf het ingezamelde bedrag overmaken naar NSGK. Wij maken het
bedrag inclusief de bijdrage vanuit de NSGKplusregeling dan binnen drie weken over naar
de bankrekening van de begunstigde.

Ladies’ Circle Noordwest Veluwe organiseerde een
groot benefietfeest. Dat leverde € 1.800 op, en met
de NSGKplusregeling werd dit bedrag nog hoger.
Bij De Schaapskooi in Ermelo staat nu een speeltoestel dat ook toegankelijk is voor kinderen met een
handicap!

Hoe het werkt

Klas op Wielen

Collecteren voor NSGK?
Dan doen we fifty-fifty!

Gi-gan-tisch!
Met de organisatie van een KidsFilmGala haalde
serviceclub Ladies’ Circle 57 uit Leiden € 6.000 op
en ook zij maakten gebruik van de NSGKplusregeling. Het geld ging naar Manege Moedig Voorwaarts,
waar kinderen met en zonder beperking paardrijden.
Hugo Riethoven van Moedig Voorwaarts: ‘Gi-gantisch, wat een geld! We kunnen niet in woorden
uitdrukken hoe welkom dit is. Het zijn moeilijke
tijden, ook voor ons. De bodem van de binnenbak
moest nodig worden aangepast zodat kinderen met
een beperking hier ook kunnen rijden. Dat kunnen
we nu gewoon doen. Echt geweldig!’

Krijgt uw project steun van NSGK? Of
heeft u in het verleden een financiële bijdrage van ons ontvangen? Dan heeft u een
extra reden om mee te doen aan de jaarlijkse NSGK deur-tot-deur collecte. Voor
projecten die passen binnen onze doelstellingen hanteren wij de zogenaamde
fifty-fifty regeling.

Hoe het werkt
Als u met uw vrijwilligers collecteert voor
NSGK gaat de helft van het geld dat u ophaalt
naar uw eigen project. Geld is trouwens niet
de enige reden om gebruik te maken van deze
regeling. Het is ook gewoon heel leuk om in
uw eigen buurt langs de deuren te gaan en
mensen te vertellen over uw project. Dit biedt
u de kans om meer bekendheid te geven aan
dit bijzondere initiatief!

Meer weten of aanmelden?
De NSGK-collecte vindt ieder jaar medio

Meer weten of aanvragen?
Kijk op www.nsgk.nl/nsgkplusregeling of bel
Maartje Terwindt op 020 – 679 12 00.
U kunt ook mailen: mterwindt@nsgk.nl

november plaats. Bel voor meer informatie
Eveline van der Lugt op 020 – 679 12 00.
U kunt ook mailen: collecte@nsgk.nl.
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De Lions Club Alkmaar zamelde € 4.000 in en
Rotary Club Medemblik-Koggenland bracht € 3.000
bij elkaar. NSGK verdubbelde dit bedrag waardoor
er in totaal € 14.000 ten goede kwam aan de Stichting Klas op Wielen in Alkmaar. Deze 100% verdubbeling geldt voor alle Samen naar School klassen.
In een Samen naar School klas krijgen kinderen met
een ernstige handicap les binnen de muren van een
reguliere school (www.nsgk.nl/samennaarschool).

Als een serviceclub of bedrijf geld inzamelt
voor een NSGK-project verhogen wij de
opbrengst tot 50% met een maximum van
€ 7.500 per project, per jaar.
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Samen sporten
Via de Deventer Sportploeg
sporten al zo’n 250 sporters met
een beperking bij een reguliere
sportvereniging. Als het aan de
organisatie ligt, worden dat er nog
veel meer! De Deventer Sportploeg wil regionale sportploegen
graag nog beter faciliteren om
aangepast sporten aan te bieden.
Alle kleine beetjes helpen om dit
ideaal dichterbij te brengen!
Voorzitter Kees van Hoof:
‘In november collecteren onze
sporters voor NSGK. Zo helpen
ze de Deventer Sportploeg en
ze doen tegelijkertijd iets voor
andere projecten. Dat vinden wij
belangrijk en zelf vinden ze het
ook gewoon heel leuk om iets
voor andere kinderen en jongeren
met een beperking te doen!’

Samen met NSGK maakt u het mogelijk
voor het gehandicapte kind
Samen leven begint met samen opgroeien.
NSGK staat voor een samenleving waarin
kinderen met en zonder beperking gewoon met
elkaar kunnen spelen, leren, sporten, wonen,
werken en ontspannen. We doen ons werk niet
alleen. Samen met partners en vrijwilligers

initiëren en ontwikkelen we programma’s en
projecten op diverse leefgebieden.
Als kinderen en jongeren samen opgroeien,
wordt iedereen daar beter van. Daarom is ons
motto: Beter Samen.
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