Contacteer ons via
latteclub@kairos-eme.org

Om uw aan te sluiten bij de Latte Club vragen wij u de bijgesloten schenkingskaart in
te vullen en terug te bezorgen in de enveloppe die we voor u hebben voorzien.

Zou u deze en de toekomstige Kairos
generaties willen steunen met uw
volgende kop koffie?

Net zoals het aantal deelnemers van onze
Kairos programma’s groeit, zo hopen we
ook dat ons team van personeel en vrijwilligers mee zal groeien. We nodigen onze
huidige deelnemers en alumni van Kairos
uit om ons te helpen om tenvolle te kunnen inspelen op deze groei door zich aan te
sluiten bij de Latte Club.

De Latte Club is een netwerk van
Kairos alumni en vrienden die maandelijks
een bedrag doneren ter waarde van één of
meerdere koppen koffie en zo onze missie
steunen.

Give A Latte, Help A Lot

LatteClub

KAIROS

□ € 30

□ Ander €__________

□ €16

Datum van vandaag __________________

Handtekening __________________________________

Gelieve mijn rekening maandelijks te debiteren tot
tegenbericht.

Begindatum ________________________

_____________________________________

_____________________________________

Het adres van mijn bank ___________________________

De naam van mijn bank ___________________________

BIC code _________________

Mijn IBAN rekening nummer _______________________

(naam zoals die verschijnt op uw bankrekening)

A oms g van
de rekeninghouder _______________________________

□ €60

□ €8

ING Belgie, Marnixlaan 24, B-1000 Brussels, Belgium
Rekening Nr.: 363-1008459-87
Swi (BIC): BBRUBEBB
IBAN: BE67 3631 0084 5987

www.kairos-eme.org

la eclub@kairos-eme.org

Contacteer ons via:

GSM __________________________

Email _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Adres _______________________________________

Naam ________________________________________

Als u toetreedt tot de LaƩe Club willen we graag met u in contact te blijven. Uw contactgegevens zullen ons in staat stellen
om u op de hoogte te houden over onze missie.

Gelieve dit formulier in DRUKLETTERS in te vullen

Gelieve elke maand (tot tegenbericht) ___________ te
storten op de rekening van Kairos België.

In contact blijven

Bericht van Kairos voor uw bank

Paul Jordan
Tiensestraat 112
3001 Heverlee

Gelieve uw ingevulde formulier te bezorgen aan:

Vul dit formulier in en bezorg het aan Paul Jordan in de bijgevoegde enveloppe. Dit is een toestemming tot permanente
opdracht die we naar je bank sturen om je maandelijkse bijdrage op te starten.

Dank u om te overwegen om deel te worden van de LaƩe
Club en zo Kairos-jongeren te helpen groeien als christenen
op missie!

LaƩe Club

