
MS Vereniging

Nederland zet zich in

voor mensen met MS.

Help ons hierbij!

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

is volledig afhankelijk van giften en donaties. 
Helpt u ons mensen met MS een stem te geven 

en leven met MS makkelijker te maken?
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de stem van mensen met MS

MS-telefoon 088-374 8585

www.msvereniging.nl

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

Elk bedrag is welkom.
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 5604 92 

t.n.v. Multiple Sclerose Vereniging Nederland - 
giften.

Kijk voor meer informatie 
en alle contactgegevens op onze website.

En volg ons via social media.

/MSVerenigingNL
/msverenigingM
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Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoe-
ning waarbij op meerdere plaatsen in de hersenen 
en het ruggenmerg ontstekingsplekken ontstaan. 
Deze plekken tasten de beschermlaag rond de 
zenuwen aan, waardoor de signalen van en naar 
de hersenen niet goed (genoeg) meer doorkomen. 
Afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de 
ontstekingsplekken ontstaan, kunnen hierdoor 
klachten opkomen die mogelijk weer verdwijnen 
of (uiteindelijk) blijven.

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 Neder-
land helpt ze daarbij met informatie en advies, 
door hun belangen te behartigen bij zorgverzeke-
raars en politiek en door ze in contact te brengen 
met anderen die hetzelfde meemaken. MS Vereni-
ging Nederland ontvangt hiervoor geen subsidies 
en is volledig afhankelijk van contributies van leden 
en donaties van mensen en organisaties  die de 
Vereniging een warm hart toedragen. 

      ik wil MS Vereniging Nederland helpen 
de stem van mensen met MS krachtiger te 
maken! 
Ik wil dat doen op de volgende manier: 

U kunt ons nu helpen met:
• een eenmalige donatie of gift
• een periodieke schenking, aftrekbaar van uw
   belastbaar inkomen
• het opnemen van MS Vereniging Nederland in
   uw nalatenschap. Als erkend Algemeen Nut
   Beogende Instelling (ANBI) zijn we vrijgesteld
   van schenk- en erfbelasting
• een sponsoractie.

Uw financiële steun maakt mogelijk dat:
• mensen met MS ervaringen en kennis kunnen
   delen tijdens bijeenkomsten bij hun in de buurt
• leden op de hoogte zijn van actuele en achter-
   grondinformatie over leven met MS zowel via
   het ledenblad als via diverse online media, zoals
   MSweb
• de belangen van mensen met MS rechtstreeks 
   aan tafel bij politici, zorgverleners en in het 
   zorglandschap vertegenwoordigd worden
• het patiëntenperspectief vast onderdeel is bij 
   kwaliteitstoetsing van MS-zorg
• de MS-telefoon jaarlijks honderden vragen over 
   leven met MS kan beantwoorden met een lui-
   sterend oor en advies
• onze MS-coaches voor MS en werk mensen
   kunnen ondersteunen via hun telefonische 
   spreekuren en de website mswerkloket.nl

Neem contact met mij op:

Achternaam:          m/v

Voorletters:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mailadres:

     een eenmalige donatie of gift

     periodiek schenken

     via een nalatenschap

     anders, namelijk:
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