Hoe kan je ons steunen?
Solidariteit ....
Diesterweg's Hulpkas wordt door geen enkele organisatie of dienst gesubsidieerd, noch door
de overheid, noch privé.
De v.z.w. genereert haar financiële middelen enerzijds uit intresten van jarenlang verstandig
en voorzichtig belegd kapitaal en anderzijds uit lidgelden, giften - en sporadisch een legaat van personeel van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en sympathisanten.
Je kan dit meer in detail bekijken onder de rubriek cijfermateriaal.
De financiën waarover Diesterweg's Hulpkas kan beschikken zijn steeds het resultaat van
solidariteit: ook het belegde kapitaal werd destijds door geëngageerde onderwijsmensen
moeizaam bijeengebracht door het organiseren van feestelijkheden, evenementen,
omhalingen, door het verkrijgen van bijdragen van verenigingen en particulieren ... (zie ook:
historiek)

Een gift doen
Elke financiële steun wordt met dank aanvaard.
Vergeet bij de storting niet je naam en adres op te geven of desgevallend de activiteit of
de groep van waar de som afkomstig is.

Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721

Hoewel zo efficiënt mogelijk belegd, brengt ons kapitaal onvoldoende intrest op om aan alle
aanvragen tot tussenkomst te kunnen voldoen: armoede neemt jammer genoeg - vooral in
stedelijke context - alleen maar toe ...
Wij kunnen dus niet zonder bijdragen onder de vorm van lidgelden en giften ...

Lid worden
Alle beetjes helpen ....
Wij rekenen daarvoor op de welwillendheid en de solidariteit van elkeen die meedraait in het
Stedelijk onderwijs Antwerpen en van haar sympathisanten: elke financiële gift is meer dan
welkom.
De eenvoudigste manier om ons te steunen is door lid te worden van onze v.z.w, door het
betalen van een jaarlijks lidgeld: 5 euro als gewoon lid, 10 euro als steunend lid.
De makkelijkste weg voor schoolteams is de lidgelden van de personeelsleden te verzamelen,
de totale som te storten op onze rekening en de ledenlijst ingevuld op te sturen naar ons
secretariaat.
En : wij zijn ontzettend dankbaar voor de ongelooflijke inspanningen die geleverd worden
door schoolteams of individuele personeelsleden die activiteiten of projecten opzetten om
geld in het laatje van Diesterweg's Hulpkas te brengen ...

Gewoon lid: 5 euro
Steunend lid: 10 euro
Als individueel lid vul je het individueel formulier in en stort je je bijdrage op onze
rekening.
Vergeet bij de storting niet je naam en adres te geven, zodat we je een lidkaart kunnen
opsturen.
Indien de lidgelden in groep worden verzameld (bv in een schoolteam), gelieve dan de
ledenlijst te willen invullen en te willen opsturen naar ons secretariaat:

Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen
of
info@diesterwegshulpkas.be

