Helpt u de Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid?
Al meer dan twintig jaar bieden wij steun aan mensen met ME/CVS die problemen hebben op het gebied
van werk, onderwijs, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen en voorzieningen. Veel patiënten hebben behoefte
aan informatie en praktische adviezen. Wij verzorgen een telefonische informatie- en adviesdienst voor
persoonlijke hulp en advies, en we maken en verspreiden informatiemateriaal. Daarnaast onderhouden we
contacten met andere organisaties en proberen we invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming
en op het beleid van betrokken instanties.

De Steungroep bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die zelf ME hebben. Onze activiteiten worden
gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van informatiemateriaal, uit de vaste bijdragen van onze
donateurs, uit schenkingen en projectsubsidies. De Steungroep krijgt helaas geen overheidssubsidie. We
hebben veel moeite om financieel rond te komen.
Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp hard nodig!

Hoe kunt u ons helpen?
1. Door donateur te blijven of te worden. Donateurs krijgen exclusieve voordelen. Zij betalen
daarvoor minimaal € 20 per jaar.
Voordelen voor donateurs:
Gratis telefonisch advies (ook na het eerste contact);
€ 5,- korting op de brochure Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids;
Toegang tot een besloten deel op onze website met veel extra informatie en brochures;
Gratis gebruik van het online-programma ‘Mijn Re-integratieplan’ (i.p.v. € 34,95).
Daarnaast krijgen zij Steungroepnieuws vier keer per jaar vers van de pers op de mat of in hun mailbox.

2. Door nieuwe donateurs te werven in uw omgeving en familie- of kennissenkring.
3. Door steun-donateurs te werven. Vraag uw eventuele partner, familieleden of vrienden om
steun-donateur te worden als zij de donateursbijdrage te bezwaarlijk vinden. Dat kost slechts €10,- per
jaar. Daarvoor krijgt een steun-donateur het volgende:
De wetenschap dat hij/zij bijdraagt aan het ondersteunen van ME-patiënten.
Eenmalig het laatste nummer van Steungroepnieuws in zijn/haar mailbox als welkomstgeschenk.

4. Met een eenmalige of periodieke gift. Die kan aftrekbaar zijn voor de belastingen. Wij hebben
een zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat de belastingdienst ons erkent als doel waaraan u
fiscaal aantrekkelijk geld kunt schenken.

Wilt u ons helpen, zodat wij u kunnen blijven helpen?
U kunt zich aanmelden via de website: www.steungroep.nl,
via email: info@steungroep.nl, telefonisch: 050-5492906.

