
Statiegeld 
Heb jij een GOED DOEL bij jou in de buurt in gedachten voor een statiegeldactie bij de Coop en je klantankaart bij de 
hand? Meld je dan nu je doel aan! 

X  Het GOEDE DOEL dat je aanmeld voldoet aan de op de vorige pagina genoemde spelregels. 

 

GOEDE DOEL  

Let op: De naam die je opgeeft bij het GOEDE DOEL en de omschrijving worden door ons overgenomen op 
promotiemateriaal. Zorg dat deze zorgvuldig worden ingeuld! 

Naam GOEDE DOEL*     Website GOEDE DOEL* 

Stichting Ushersyndroom    www.ushersyndroom.nl 

                                                                                                                                                                         
Omschrijving van het GOEDE DOEL en het doel waaraan het statiegeld besteed wordt. (max 350 tekens)* 

Doof én blind? Met het Ushersyndroom kan je niet kiezen, door Usher word je doof én blind!                                                                                
Stichting Ushersyndroom is een netwerkorganisatie voor en door mensen met het Ushersyndroom.                             
Met uw statiegeld steunt u het onderzoek naar onze zeldzame en erfelijke aandoening. Een behandeling bestaat 
namelijk nog niet!.   

 

Motivatie                                                                                                                                                            
Persoonlijke motivatie van jouw keuze voor het GOEDE DOEL (max 350 tekens) 

Geef kinderen met Usher weer het vertrouwen in de toekomst.                                                                                  
Stop de achteruitgang van het gezichts- én gehoorverlies.                                                                                       
Steun daarom Stichting Ushersyndroom.                                                                                                                      
Stop Doofblindheid! 

 

Mijn Goede Doel is lokaal, omdat:                                                                                                                              
Mijn doel is lokaal, omdat ik en meerdere Ushers in ...........(bv Apeldoorn) en naaste omgeving wonen.                     
Door onze progressieve aandoening zijn wij betrokken bij deze Stichting.                                                                     
De impast van het Ushersyndroom op de naaste omgeving is ook enorm. Familie, vrienden, ouders van school etc 
vormen een onzichtbaar netwerk van mantelzorg. Zoals bv brengen van kinderen naar avondtraining, hardlopen met 
een buddy, boodschappen doen etc. Als de behandeling er komt, zijn Ushers meer zelfredzaam en minder afhankelijk 
van hun omgeving.  

 

Het bestemmingsdoel is 

Geld voor hoopvol onderzoek in o.a. Radboudumc, die uiteindelijk deze progressieve aandoening kan behandelen. 

 

ANBI erkenning      CBF-Keurmerk GOEDE DOEL                                  
X Ja        X Ja 

 

 

 



Bankgegevens GOEDE DOEL 

NL85 RABO 0362 3905 25  t.n.v. Stichting Ushersyndroom 

 KvKnummer (indien van toepassing):  

 

Naam Aanvrager: 

Dhr/Mw Je naam invullen 

 

Klantenkaartnummer:  

Nummer van Coop-klantenkaart invullen. 

 

Contactgegevens: 

Jouw telefoonnummer 

 

Bij deze winkel wil ik voor mijn GOEDE DOEL laten sparen 

Begin met typen om een winkel te zoeken 

Vul jouw dichtbijzijnde Coop in.   

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     

 

   

 

 

 


