
    

 

Wordt u ook  “zakenvriend” van de Bond tegen vloeken? 
 
De Bond tegen vloeken (Btv) wil graag met u samenwerken! Daarom hebben wij voor bedrijven, onze ‘Vriend 
van de Bond’-campagne opgestart. ‘Business-to-business’ is daarbij het uitgangspunt. Oftewel: u kunt iets voor 
de Bond betekenen en u ontvangt van de Bond een tegenprestatie. 
De Btv is een interkerkelijke stichting en ontvangt geen overheidssubsidie. We zijn dus wat betreft inkomsten 
afhankelijk van de giften van donateurs, kerken en het bedrijfsleven. Wij willen echter niet alleen de hand 
ophouden, maar hebben u als Btv  ook iets te bieden! 
Wat wij voor u kunnen betekenen?  Wat dacht u van een taalpresentatie in uw bedrijf?  Of een 
sponsorvermelding op onze site. Ook kunt u reductie krijgen op het advertentietarief in onze nieuwsbrief 
Kort&Bondig.  
Voor meer informatie over onze werkzaamheden, waaronder ‘Het land in’, onze onderwijstak ‘KlasseTaal’ en 
‘Taalquestie’(bedrijfstrainingen over taalgebruik) verwijzen we graag naar onze site www.bondtegenvloeken.nl. 
 
Wat doet u? 
 
Een Business-vriend steunt het werk van de Bond tegen vloeken met bijvoorbeeld € 25,-- per maand. Kiest u 
liever voor incidentele financiële steun dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U ontvangt drie keer per jaar via de 
mail onze nieuwsbrief Kort&Bondig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten.  
 
Wat doen wij?           
 
0 Taalpresentatie in uw bedrijf. Onderwerp: sociaal wenselijk taalgebruik; 
0 Reductie op het advertentietarief in Kort & Bondig1; 
0 Taalquestie trainingen tegen gereduceerd tarief; 
0 Sponsor vermelding  op onze website; 
 
JA! Ik word jullie nieuwe business-vriend!  
Bedrijfsnaam    ……………………………. 
Contactpersoon:    ……………………………. 
0  Maandelijks bijdrage  € …………………………. 
0  Incidentele bijdrage  € …………………………. 
Telefoon:    ……………………………. 
E-mail:     ……………………………. 
Postcode:    ……………………………. 
Woonplaats:    ……………………………. 
IBAN:     ……………………………. Handtekening ………………………… 
 
Vrienden doelstelling 2020 
Wij streven naar 200 “Bedrijvenvrienden”. Natuurlijk hopen we op meer. De beoogde opbrengst schatten wij in op  
€ 60.000,-. Met de opbrengst financieren we gedeeltelijk het project: “Respect in de regio”. 
(https://www.bondtegenvloeken.nl/wat-doen-wij/activiteiten/respect-in-de-regio) 
 

                                                 
1 Kort & Bondig wordt 3 x per jaar verspreid. De papieren versie in een oplage van 20.000 en de digitale versie 
naar 2000 mailadressen. Het gereduceerde advertentietarief is vanaf € 150,- (1/8). 
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