Een paar tips Help mee en KOM IN ACTIE
TIP 1 Hellup… wat voor Actie?
Heb je geen idee wat je wil doen om geld in te zamelen voor de MS Vereniging? Zoek een leuke en
haalbare uitdaging die bij je past! Misschien is sportiefs of juist iets culinairs, misschien iets creatiefs?
Je kan natuurlijk ook samen met iemand in actie komen of met je regionale werkgroep?
Het verenigingsbureau wil graag met je meedenken.

Nodig je vrienden uit voor een lekker diner!

Organiseer een spelletjesmiddag
voor familie en vrienden.

TIP 2 Verspreid het nieuws!
Vertel zoveel mogelijk mensen over waarom de MS Vereniging voor jou zo belangrijk is en wat een
sterke patiënten vereniging kan betekenen. Hoe fijn het is om ervaringen uit te wisselen met
mensen die hetzelfde hebben als jij. Of hoe belangrijk het is dat een organisatie opkomt voor jouw
belangen bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars.
TIP 3 Hulp & Materialen
Wij hebben een paar ideeën bedacht, voorbeeldbrieven geschreven, hulpmiddelen om een plan van
aanpak te maken uitgewerkt. Ook hebben wij brochures en folders over Multiple Sclerose en de MS
Vereniging in huis. Heb je logo´s nodig? Laat het ons weten: relatiebeheer@MSvereniging.nl
Tip 4: Maak je eigen actie pagina!
Op www.justgiving.nl kan je je eigen actiepagina aanmaken. Deze website helpt je om een groot
succes te maken van je eigen actie. Heel gebruiksvriendelijk. Er staan allemaal tips op en je familie,
vrienden, kennissen en collega’s kunnen via jouw eigen pagina jou steunen.

Help mee en hou ons op de hoogte!
Wij kunnen niet wachten om de eerste Acties te vermelden op de website, Facebook, de nieuwsbrief
of in de volgende MenSen. Hou ons op de hoogte en geef je actie door aan
relatiebeheer@msvereniging.nl of telefoonnummer 070 374 77 77. Ook als je informatie, hulp nodig
hebt of even wil sparren! Wij zijn er voor jullie.
Wat is ANBI?
De MS Vereniging Nederland is ANBI-geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor
hoeft de Vereniging geen belasting te betalen over jouw opgehaalde bedrag. Het hele bedrag komt
zo ten goede van de doelstellingen van de Vereniging.
De komende tijd komen we vaker terug op het thema ´Samen Verdienen We Het´ en een beroep
doen op onze achterban.
Samen zorgen we ervoor dat de MS Vereniging Nederland een actieve en sterke Vereniging blijft!

