
 

 

 

 

Naast besteding aan de doelstellingen lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en 

stimulering wetenschappelijk onderzoek kent de Vereniging op dit moment de volgende 

bestemmingsfondsen: 

  Research 

  Promotieonderzoek 

  Vakantiedoeleinden 

  Publiciteitscampagne 

  Ketenzorg Nederland  

 Algemene doelstellingen (lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging) 

 

En denkt u ook eens aan een inzamelingsactie naar aanleiding van een jubileum of afscheid, een 

afstuderen of promotie. Niet alleen financiële steun is voor het werk van de Vereniging van 

Huntington van groot belang. Ook het uitdragen van uw betrokkenheid is van grote waarde. 

 

Wij ondersteunen de verschillende initiatieven heel graag en kunnen bijvoorbeeld bijdragen met 

posters, flyers, kaarten, informatiemateriaal, collectebussen, noem maar op. Neem voor meer 

informatie en ondersteuning contact op met het Landelijk Bureau.  

 

(Periodieke) giften 

Met een gift aan de Vereniging van Huntington steunt u niet alleen onze Vereniging, maar kunt u 

tevens de nodige belasting besparen. Een gift  is dus niet alleen plezierig voor ons, maar kan u dus 

ook de nodige belastingvoordelen geven. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een 

gewone gift als bij periodieke giften. Voor gewone giften geldt er een drempel, echter periodieke 

giften zijn volledig aftrekbaar. 

 

Nalaten 

Maak van uw afscheid een nieuw begin. Ook na uw overlijden, kunt u de Vereniging van Huntington 

blijven steunen. U kunt dit doen door de Vereniging op te nemen in uw testament. Hierin legt u 

zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, schenkingen, de keuze voor een executeur 

van uw testament of het nalaten van bepaalde persoonlijke spullen. Een testament regelt u bij de 

notaris. 

 

Schenken van eindejaarsuitkering 

U denkt er misschien niet zo snel aan, maar een hele andere manier om de Vereniging extra te 

steunen, is het schenken van bijvoorbeeld (een deel van) uw eindejaarsuitkering. Of hebt u er als 

bedrijf of als persoon ooit aan gedacht om in plaats van een kerstpakket een bedrag te schenken 

aan een goed doel? Ook dit is natuurlijk mogelijk. U steunt de Vereniging, maar het komt toch iets 

minder hard aan in uw portemonnee.  

 

Ja, ik geef! 

Uw bijdrage is van harte welkom op NL91 ABNA 0493 1573 01 t.n.v. Vereniging van Huntington 

in Den Haag. 

Vergeet niet een eventuele bijzondere bestemming te vermelden! 

Dank u wel voor uw steun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
             

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag 
(T) 070 314 88 88 

(E) info@huntington.nl 
(URL) www.huntington.nl 

 
 



 

 

 

 

Er zijn verschillende manieren om de Vereniging financieel te ondersteunen, manieren die u 

misschien nog niet hebt overwogen of waarvan u niet wist dat het mogelijk was. In deze folder 

brengen we een aantal van deze mogelijkheden onder de aandacht. Dus kom in beweging en 

maak het verschil! Want elke stap brengt ons dichterbij. 

 

Geef een lidmaatschap cadeau! Een origineel, bijzonder en dankbaar cadeau 

Door middel van een speciale kaart, welke verkrijgbaar is bij de Vereniging kunt u een familielid, 

buur, vriend, vriendin, collega een lidmaatschap van de Vereniging van Huntington cadeau 

doen. Daarmee steunt u het werk van de Vereniging nog eens extra!  

Op de kaart staat precies beschreven wat u en de ontvanger van het cadeau moeten doen. Er 

zijn wel een aantal voorwaarden aan dit cadeaulidmaatschap verbonden. Deze kunt u makkelijk 

downloaden van onze website of opvragen bij het Landelijk Bureau van de Vereniging via 

info@huntington.nl of 070-314 88 88. 

 

Een Cadeaubon van de VVV? Schenk hem aan de Vereniging van Huntington 

Bent u in het bezit van een VVV Cadeaubon en wilt u hiermee het goede doel steunen? Doneer 

dan vandaag nog uw VVV Cadeaubon aan de Vereniging van Huntington. Op sympathieke 

wijze levert u hiermee een bijdrage aan het welzijn van iedereen die te maken heeft met de 

ziekte van Huntington. Om uw VVV Cadeaubon te doneren aan ons, kunt u deze in een 

gefrankeerde envelop opsturen naar:  

Vereniging van Huntington  

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL Den Haag 

 

 SupportActie, een initiatief van de grote Club Actie 

De SupportActie is een fondsenwervend instrument van de Grote Clubactie. Deze kwartaalloterij 

maakt het voor Nederlandse organisaties mogelijk om fondsen te werven. Door de verkoop van 

loten aan Supporters, genereren de deelnemende organisaties extra structurele inkomsten. Van 

de opbrengst van de lotenverkoop gaat, net zoals bij de Grote Clubactie loterij, 80% 

rechtstreeks naar de organisatie die door de Supporter gesteund wordt. Elk kwartaal vindt er bij 

de SupportActie een loterijtrekking plaats, Supporters maken daarbij kans op mooie prijzen. 

Word nu Supporter van onze Vereniging! Ga hiervoor naar www.supportactie.nl 

 

YouBeDo.com: Bestel een boek voor de Vereniging van Huntington  

YouBeDo.com is een online boekenwinkel en verkoopt dezelfde boeken (4 miljoen titels) voor 

dezelfde prijzen en onder dezelfde voorwaarden als andere boekenaanbieders. Maar het grote 

verschil is dat bij YouBeDo.com 10% van het aankoopbedrag naar een goed doel gaat dat jij 

kiest en zonder dat het je iets extra's kost. Bestel dus vandaag nog je boeken bij deze 

boekenwinkel en kies de Vereniging van Huntington als goede doel We wensen u veel 

leesplezier toe! 

 

WhyDonate 

WhyDonate, kom in beweging en maak samen met ons het verschil! 

WhyDonate is een online platform voor kleine en grote acties door mensen zoals u die geld 

willen inzamelen voor goede doelen. Op een persoonlijke, eenvoudige en leuke manier. Maar u 

kunt ook direct geld doneren, zonder verder geld in te zamelen. 

De Vereniging van Huntington heeft een eigen pagina op de website van WhyDonate, bezoek 

ons eens op: http://www.whydonate.nl/vereniging-van-huntington/profile/. 

Via onze profielpagina kunt u ook uw eigen geldinzamelactie starten. Rechts op onze 

pagina ziet u een button "Start geldinzamelactie". Klik deze aan en u kunt uw actie starten 

en vormgeven..  

 

Buy a smile! 

De opa van Carolina Hartmann had Huntington en ging altijd heel graag naar de 

Huntington vakantieweek. Daarom heeft Carolina het project "Buy a smile" gestart.  

Samen met haar moeder heeft zij smiles ontworpen en haar oma helpt haar met de 

verkoop. Inmiddels maakt ze niet meer alleen smiles, maar bijvoorbeeld ook knuffelaapjes 

en boekenleggers (beschikbaar in diverse kleuren). De opbrengst komt ten goede aan de 

vakantieweek! Heeft u vragen of wilt u iets bestellen, stuur dan een email naar 

carolinahartmann@me.com.   

 

Een bloemengroet, verkoop kaarten door Adje Koenraadt 

Adje Koenraadt kreeg in 2011 te horen dat zij Huntington heeft. Ze zat op dat moment al 

een groot deel van haar leven bij een amateur schrijf- en dichtclub. Mensen om haar heen 

zeiden wel eens: wanneer ga je wat met je gedichten doen, waarmee zij soms bij Open 

Podia optrad. Zo besloot ze met een drukkerij en grafisch ontwerper iets uit te proberen en 

het werden kaarten. Deze mochten een tijdje in de plaatselijke boekhandel hangen. Nu 

worden ze ook via de Vereniging verkocht. Ga naar www.huntington.nl en klik op Steun 

ons. 

 

Word vriend van de Vereniging 

Steun de Vereniging van Huntington met minimaal 100 euro per jaar en wordt met uw 

organisatie vriend van de Vereniging van Huntington. Word u met een bedrag van 250 

euro vriend, dan krijgt u als dank voor uw steun een vermelding, inclusief logo, in ons 

Kontaktblad en op de website van de Vereniging. Daarnaast wordt ook een link naar uw 

website opgenomen.  

 

Ook particulieren kunnen voor minimaal 50 euro per jaar vriend worden van de Vereniging 

van Huntington. Als dank voor uw steun ontvangt u het boek “Hurry Up & Wait”. Word u 

met een bedrag van tenminste 100 euro vriend, dan krijgt u naast het boek, indien 

gewenst, een vermelding in het Kontaktblad en op onze website.  

 

Wilt u (met uw organisatie) vriend worden van de Vereniging van Huntington? Stuur dan 

een mail naar info@huntington.nl en meld u aan! 

 

Hart in actie 

Er zijn vele manieren om de Vereniging een financieel steuntje in de rug te geven. Denkt u 

bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid om uw verjaardagscadeau of huwelijksgeschenk 

om te zetten in een gift. Maar ook een verdrietige aanleiding biedt een zinvolle manier om 

uw betrokkenheid te tonen.  

 

Wilt u uw gift een bijzondere bestemming meegeven, zoals wetenschappelijk onderzoek, 

dan kan dit natuurlijk. Vermeldt u dan het bijzondere doel van uw bijdragen. Wij zorgen 

ervoor dat uw bijdrage voor dit doel wordt aangewend. 


