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Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

R O D E  K R U I S - M A L L E

B E 9 5 0 0 1 7 6 8 0 5 3 9 5 8

G E B A B E B B

Malle, november 2019

Beste Mallenaar,

Wat doen de vrijwilligers van het Rode Kruis - Malle met uw financiële steun ?

 De hulpdienst is paraat op talrijke evenementen in en buiten Malle. Bovendien 
houden zij een bemande rampenziekenwagen klaar om bijstand te verlenen aan 
de dienst 112.

 Zowel in Oost- als Westmalle organiseren zij bloedinzamelingen en vrijwel 
wekelijks rijden zij met plasmagevers naar het donorcentrum in Turnhout.

 De dienst vorming geeft EHBO-cursussen. Deze cursussen kennen een steeds 
groter wordend succes.

 De sociale dienst heeft een goed draaiende scholenwerking die in samenwerking 
met de scholen kansarme kinderen begeleid. De vrijwilligers van “spring eens 
binnen” proberen dan weer mensen te helpen die door de mazen van het sociale 
vangnet vallen. Ook proberen zij elk jaar enkele Mallenaren met een beperking 
een aangepaste vakantie te bezorgen.

 Lid worden van het Rode Kruis-Malle kan door € 5 te storten op de onderstaande 
rekening.  Extra steun is uiteraard zeer welkom. Giften vanaf € 40 geven recht 
op een belastingvoordeel.  Als je een lidkaart wenst, moet je dat melden in de 
mededeling van je storting.

Dank bij voorbaat.

Wilfried Peeters Harry Willekens
Afdelingsvoorzitter Secretaris
Rode Kruis - Malle

Malle

Schriekbos 5
2980 Zoersel

T +32 471 31 56 78
voorzitter@malle.rodekruis.be

www.rodekruis.be/afdeling/malle
IBAN BE95 0017 6805 3958
BIC GEBABEBB

Help ons
helpen


