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Steun ons via Sponsorkliks
Doet u wel eens aankopen via internet? Dan kunt
u vanaf nu Diva Dichtbij sponsoren zonder zelf
extra te betalen! Het is heel eenvoudig:
Bezoek onze pagina op Sponsorkliks
Kies de webwinkel waar u iets wilt kopen
Bestel daar zoals u gewend bent
Diva Dichtbij krijgt automatisch een percentage
van uw aankoop. Dit kost u verder niks extra.
U maakt dus in één klap uzelf én ons blij. Bijna
alle grote webwinkels doen mee: Bol.com,
Coolblue, Wehlamp, Zalando, maar ook Hema en
V&D.
Natuurlijk doen wij hier graag iets voor terug: als
er voldoende geld binnenkomt, verloten wij een
extra gratis optreden!

november 2015

Beste lezers,
Hierbij een korte nieuwsflits om u op de hoogte te brengen
van een paar leuke nieuwtjes. Ook dit jaar is er weer een
Winteractie bij Diva Dichtbij. Dankzij onze dierbare donateur
Dorothé Geven kunnen wij iemand blij maken met een gratis
optreden. We verloten ook twee optredens voor 100 euro.
En als er genoeg mensen meedoen aan 'Sponsorkliks' kan er
nog een extra gratis optreden bijkomen!
Lees er alles over in deze nieuwsflits!
Met hartelijke groet,
Pieternel van Amelsvoort
........................

Winteractie van start: Win een optreden!
Wilt u graag een dierbare blij maken met een optreden van
Diva Dichtbij of wilt u dit aan de bewoners van een
zorginstelling cadeau doen? Doe dan mee met onze
winteractie!
Om kans te maken op een gratis optreden moet u het
volgende doen:

1. DEEL UW FOTO: Ga naar de winteractie van Diva
Dichtbij op Facebook. Meld u aan als deelnemer van
het evenement. Deel op dezelfde pagina een foto,
filmpje of tekening over Diva Dichtbij. Het kan een
foto zijn die bij een optreden van ons is gemaakt,
maar het mag ook iets zijn waaruit blijkt dat u graag
wilt dat Diva Dichtbij binnenkort langskomt. Wees
creatief!
2. ZORG VOOR LIKES: Daarna is het van belang dat u
ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen uw foto
liken. De foto met de meeste likes wint het optreden!
3. Ook zonder foto kunt u meedoen, door deelnemer
te worden van het evenement of ons te mailen maakt
u kans op het extra gratis optreden, dat verloot wordt
indien voldoende Sponsorkliks zijn verworven. U kunt
ook meedingen naar de twee optredens van 100,-.

Als u geen Facebook heeft, kunt u een bijdrage mailen
. Wij zorgen dan dat uw foto meedoet met de actie.

Vrijwilliger ICT gezocht
Omdat we groeien zoeken we een vrijwilliger
voor de ondersteuning van onze huidige
vrijwilliger ICT. Werkzaamheden bevatten onder
meer het inrichten van computers voor specifieke
gebruikers, VPN verbindingen maken, inrichten

Meedoen kan t/m zondag 13 december 2015. De winnaar
wordt op 14 december bekend gemaakt. In de dagen daarna
kunnen degenen die niet gewonnen hebben meedoen aan de

van een dataserver en verder alle voorkomende
ICT problemen.
Werkdagen en -tijden zijn zeer flexibel en in
overleg. Er is een vrijwilliger ICT die de nieuwe
vrijwilliger kan inwerken en waar je mee gaat
samenwerken. De werkzaamheden kunnen deels
vanuit huis worden verricht. Heb je interesse?
Neem dan contact op.

verloting van twee optredens van 100 euro. Hoe dat werkt
maken we op dat moment bekend.
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Doe een gift!
Maak een tweede gratis optreden in de
winteractie mogelijk door een gift!
Dat kan heel gemakkelijk via onze website. Diva
Dichtbij is erkend als goed doel door de
belastingdienst met de status ANBI Cultuur.
Giften zijn aftrekbaar tot 125%.

Volg ons op Facebook en Twitter!

Mede mogelijk gemaakt door:
VSB-fonds • Skanfonds • CZ-Fonds • Fonds Sluyterman van Loo • Stichting Senioren Ondersteunen Senioren •
Stichting Charity Rob Beers • Piusstichting (Regio Noord Holland Noord) • RCOAK •
Ars Donandi en SWL fonds • Nationaal Ouderenfonds • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting • Fonds DBL •
Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam) • Stichting Roelvink fonds • Ludovica Stichting • Arnhemse Stichting
Bijzondere Noden (Arnhem) • Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam) • Stichting Krijt Hulpfonds • Van
Capellen stichting • Kruiswerk Hummelo en Keppel • Dokter Wittenbergstichting • Noorderlichtfonds • Anonieme
fondsen

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Diva Dichtbij.
Wilt u een adreswijziging voor deze nieuwsbrief doorgeven? Laat het ons weten en stuur een e-mail.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

