
De ziekte multiple sclerose treft mensen veelal in 
de bloei van hun leven. MS Vereniging Nederland 

is volledig afhankelijk van giften en donaties. 
Ook meehelpen mensen met MS een stem te 

geven en leven met MS makkelijker te maken?

Met een (eenmalige) gift geeft MS Vereniging 
Nederland mensen met MS een stem. Elk bedrag 

is welkom, bijvoorbeeld € 10, € 20, € 50.
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 5604 92 

t.n.v. Multiple Sclerose Vereniging 
Nederland-giften.
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de stem van mensen met MS

www.msvereniging.nl

/MSVerenigingNL
/msvereniging

088 - 374 8585
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Datum         Plaats

Handtekening

Het is niet eenvoudig opeens te moeten leven met de 
diagnose multiple sclerose (MS). Als enige patiënten-
vereniging voor mensen met MS in Nederland onder-
steunen wij jou je weg te vinden. Dit doen we door 
het behartigen van jouw belangen bij onder andere 
zorgverzekeraars en de politiek, door het geven van 
informatie en advies en door je in contact te brengen 
met andere mensen met MS en/of hun naasten. 

Informatie en advies
Welke invloed heeft MS op je dagelijkse leven? Bij wie 
kun je aankloppen voor hulp? Wat betekent MS voor 
je toekomst? Zijn er meer mensen met deze klachten? 

Als je net de diagnose MS hebt gekregen, heb je vaak 
veel vragen. MS Vereniging Nederland helpt je bij het 
vinden van antwoorden! 
Dat doen we met een luisterend oor via de MS-tele-
foon en digitaal via het forum op MSweb. 
Daarnaast houden we je op de hoogte van alle 
actuele zaken omtrent MS via ons ledenblad MenSen,  
www.msvereniging.nl en sociale media. 
Ook hebben we gecertificeerde ervaringsdeskundige 
MS-coaches die je kunnen helpen met vragen over 
werken met MS.

Jouw belangen voorop
MS Vereniging Nederland komt op voor jouw belan-
gen! Wij zijn onderdeel van registratietrajecten om 
behandelingen vergoed te krijgen, we maken de 
politiek bewust van zaken waar mensen met MS tegen- 
aan lopen, we zitten aan tafel met zorgverleners om 
de zorg zo optimaal mogelijk te maken. Kortom: wij 
zorgen ervoor dat jouw stem overal gehoord wordt!

Ontmoet andere medeMenSen
Als je MS hebt, is het contact met anderen die verge-
lijkbare vragen en problemen hebben vaak zeer 
belangrijk. Je begrijpt elkaar makkelijker en samen sta 
je sterker. MS Vereniging Nederland maakt dit contact 
mogelijk via regionale (thema) bijeenkomsten of 
digitaal via social media en MSweb. Ook voor partners 
en familieleden zijn er activiteiten waar ze ervaringen 
en vragen kunnen delen met anderen. 
Een overzicht van bijeenkomsten per regio is te vinden 
op www.msvereniging.nl.

MS treft mensen vaak in de bloei van hun leven. 
Samen met familie, vrienden en collega’s moeten zij 
opnieuw hun weg vinden. MS Vereniging Nederland 
helpt ze daarbij. De Vereniging ontvangt hiervoor geen 
subsidies en is volledig afhankelijk van contributies van 
leden en donaties van mensen die de Vereniging een 
warm hart toedragen. 

Jij kunt ons helpen dit werk te blijven doen door lid te 
worden van de Vereniging. Bovendien ontvang je dan  
4 keer per jaar ons ledenblad MenSen én heb je toe- 
gang tot alle informatie en de activiteiten die de 
Vereniging organiseert! 
Meld je nu aan als lid en laat ook je stem horen voor 
mensen met MS!

      ook ik laat mijn stem horen en word lid van 
MS Vereniging Nederland.

Door ondertekening van dit formulier geef ik MS Vereniging 
Nederland toestemming om tot wederopzegging het volgende 
bedrag af te schrijven van mijn bankrekening met onderstaand 
IBAN-rekeningnummer t.b.v. de contributie van mijn lidmaat-
schap (min. € 25,- p/j of € 2,25 p/m - hoger bedrag mag ook):

    € 2,25 per maand 

    € 25,- per jaar

    anders, namelijk: €

Rekeninghouder:

IBAN-rekeningnummer:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug-
boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Incassant:  MS Vereniging Nederland        
De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen, Nederland 
Incassant IBAN: NL14 INGB 0000 238 000

Achternaam:            m/v

Voorletters:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mailadres:

lid!Word
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