Inschrijfformulier Goede Doelen
Verplicht veld*

Naam vereniging/stichting

*

straat + huisnummer

*

Plaats

*

Postcode

*

Telefoonnummer

*

Algemeen e-mailadres

*

Website
Kvk nummer

*

Rekeningnummer IBAN
(voor storting donaties)

*

Naam voorzitter

heer/mevrouw

*

e-mail

*

Telefoonnummer

*

Naam penningmeester

heer/mevrouw

*

e-mail
e
mail

*

Telefoonnummer

*

Naam contactpersoon 1

heer/mevrouw

*

Telefoon

*

e-mail

*

Naam contactpersoon 2

heer/mevrouw

*

Telefoon

*

e-mail

*

LET OP! Twee handtekeningen voor akkoord
* Bevoegde bestuursleden moeten in het KvK uitreksel vermeld staan.
Datum:
*Handtekening bevoegd bestuurslid 1

*Handtekening bevoegd bestuurslid 2

VUL DE ACHTERKANT OOK IN!

*Naam bevoegd bestuurslid 1

*Naam bevoegd bestuurslid 2

Stuur altijd een kopie van de KvK (niet ouder dan 2 jaar ) of andere documenten
(zie artikel 6 achterkant) met het inschrijfformulier mee!

Voorwaarden overeenkomst YouBeDo & Vereniging of Stichting
Geef een korte samenvatting van de hoofdactiviteiten van de stichting/vereniging

Voor welk project gaat de vereniging of stichting de donaties gebruiken?

………. % van de ontvangen YouBeDo donaties gaan direct naar het gekozen project
………. % van de ontvangen YouBeDo donaties gaan naar…………………………………………………………………
(Bijvoorbeeld 80% t.b.v. het project en 20% gaat naar wervingskosten. YouBeDo hecht veel waarde
aan transparantie, wij willen de consument dus goed informeren over waar de donaties terecht komen.)
Hoeveel leden/donateurs heeft de vereniging of stichting ongeveer?

artikel 1
De inschrijving bij YouBeDo is gratis, dit betekent dat er t.o.v. YouBeDo geen financiële verplichtingen zijn
voor de inschrijvende partij.
artikel 2
Door het tekenen van deze overeenkomst door de vereniging of stichting,
verplicht YouBeDo zich om de donaties in de eerste week in de tweede maand nadat de donaties
daadwerkelijk binnengekomen zijn t.b.v. ondergetekende vereniging of stichting uit te betalen.
(bijvoorbeeld: donaties die in januari binnenkomen worden de 1e week maart uitbetaald)
(mits de vereniging of stichting voldoet aan artikel 4)
artikel 3
YouBeDo behoudt zich wel het recht om eventuele storneringen en crediteringen
te verrekenen met de uit te betalen donaties.
artikel 4
Door het tekenen van deze overeenkomst geeft de vereniging of stichting aan
dat de activiteiten en doelstellingen van vereniging of stichting integer zijn en een
toegevoegde waarde hebben voor onze omgeving.
artikel 5
YouBeDo behoudt zich het recht voor om de inschrijving te weigeren.
artikel 6
YouBeDo staat voor openheid, dus wij hebben één van de volgende documenten
nodig om te zien of degene die getekend hebben ook bevoegd zijn;
*
*
*
*

Kamer van Koophandel uitreksel
(Kopie) clubblad waarin de bevoegde bestuursleden vermeld staan
(Kopie) informatieblad waarin de bevoegde bestuursleden vermeld staan
Overige documenten waarin de bevoegde bestuursleden vermeld staan

artikel 7
Alle gegevens worden alleen intern gebruikt door YouBeDo en worden niet
verstrekt aan derden.
artikel 8
Het ingeschreven goede doel is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen en
doorvoeren van veranderingen binnen het bestuur in de persoonlijke admin omgeving
op www.youbedo.com en het up to date houden van de KvK.
Vragen
g
of opmerkingen?
p
g
Stuur een e-mail naar g
goededoelen@youbedo.com
@y
Het inschrijfformulier kun je opsturen naar;
YouBeDo.com
T.a.v. Inschrijving vereniging/stichting

Postbus 1370
6501 BJ NIJMEGEN

