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Extra editie 
Beste lezers, 
 
Zoals vermeld in onze vorige Nieuwsbrief geven wij hierbij op hoe u ons kunt steunen met uw 
stem, zodat we in aanmerking komen van een ING donatie tussen de € 1.000,00 en € 5.000,00. 

 
Woensdag 22 januari om 13.00 uur start de 
stemronde van “Help Nederland vooruit”.  
Wij, Gilde Stadsgidsen Zoetermeer, zijn geselecteerd 
om mee te doen aan deze stemronde.  
Nu is het tijd om tussen 22 januari en 12 februari 
zoveel mogelijk stemmen te werven voor ons mooie 
initiatief! 

In deze brief vindt u belangrijke informatie die helpt 
bij het werven van uw stem. Hoe meer stemmen, 
hoe beter: op naar die donatie van € 5.000!  
Heel Nederland kan stemmen van 22 januari t/m 12 
februari. Per e-mailadres kan 1x gestemd worden.  

Op de stempagina www.helpnederlandvooruit.nl kunt 
u stichtingen zoeken op postcode, naam of door op 
een regio te klikken op de kaart van Nederland. 
Nederland is opgedeeld in 52 regio’s. Per regio zijn er 
5 stichtingen geselecteerd. Gilde Zoetermeer 
Stadsgidsen valt binnen de regio Delft-Zoetermeer. 
 
 

  Dit is de directe link naar de stempagina van ons (werkt vanaf woensdag 13.00 uur): 
www.helpnederlandvooruit.nl/doel/gilde-zoetermeer-stadsgidsen 
 
Handig om te weten: 
        - Stemmen kan alleen via de website www.helpnederlandvooruit.nl in de periode van 22  
          januari 2020 tot en met 12 februari 2020. 
        - U dient uw stem nog te bevestigen in de e-mail die u krijgt van de ING, nadat u 
          op de stempagina hebt gestemd. ING gebruikt de e-mailadressen van de stemmers alleen  
          om hun stem te bevestigen.  
          De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.  
        - Hebt u meerdere emailadressen? Dan kunt u vaker stemmen. Met elk e-mailadres kunt u 
          1x stemmen.  
        - We moeten er voor zorgen dat we minimaal 50 stemmen werven, anders vervalt het recht  

          op de donatie. Hoe meer stemmen, hoe meer kans op de donatie van € 5.000,00! 

 

We rekenen op u en zeggen u dank voor uw medewerking. 
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