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Gezocht: Samenwerking en financiële ondersteuning voor landelijk
sportproject
Om het landelijke project De Sportiviteitbeker / Respect Coaches te realiseren zijn wij
op zoek naar een ondersteunend totaalbedrag van
va € 225.270,-. Een bedrag van
€131.170,- is nodig voor invulling aan goederen. Een bedrag van € 94.100,- is begroot
voor uren en activiteiten door de stichting.
Inzage van de begroting ontvangt u op aanvraag. Nadere uitleg project, zie informatie.

Doneren voor ondersteuning landelijk sportproject:
Bank: 45.47.12.960 of Giro 1107 / t.g.v. StichtingTegenZinloosGeweld / Noordwijk, o.v.v.:
Sport.
Wekelijks maken wij de financiële donaties inzichtelijk via de website moed.nl barometer..
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Radio en TV spot: Verandering MOED
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is gestart met een nieuwe radio en
televisiecampagne. Agressie en geweld! Dagelijks worden wij geconfronteerd met
uiteenlopende vormen van geweld. Of het nu gaat om geweld door frustratie of uit
onmacht… normaal en vanzelfsprekend mag het nooit worden! Maar hoe stoppen wij
geweld? Verandering is nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren. Moed is nodig
om initiatief te nemen. Verandering MOED! De spot is te bekijken via:
http://www.moed.nl/lstzg/Geluid-Beelduitingen/archief_spotjes
Beelduitingen/archief_spotjes

2,- Euro verkoop
Uiteenlopende artikelen bieden wij nu zeer voordelig aan. Hebt u interesse in tassen, caps,
bierviltjes, polsbandjes of bijv. lieveheersbeestjes speldjes van de stichting voor € 2,per stuk? Bestellen kan via: http://www.moed.nl/shop/

CBF Keurmerk
Vanaf 2004 tot begin 2011 is de stichting door het CBF gecertificeerd en heeft de stichting
gebruik gemaakt van het CBF Keurmerk. Het voeren van het CBF Keurmerk ging gepaard
met aanzienlijke jaarlijkse kosten voor de stichting. Enkele voorbeelden van verplichtingen
waren het jaarlijks indienen van een R.A. accountants verklaring en de jaarlijkse betaling
van het lidmaatschap aan het CBF.
Het bestuur van de stichting heeft besloten om de kosten, die gepaard gaan met het
voeren van het keurmerk, te besteden aan de wenselijke projecten en activiteiten die
voor uitvoering gepland staan. Sinds de oprichting van de Landelijke
StichtingTegenZinloosGeweld [september 1997] streven wij de vastgestelde doelstellingen
zo blank en oprecht mogelijk na.

Cartoons MOED
Illustrator Martijn Haddering vervaardigd voor de stichting wekelijks
wekeli
cartoons met het
lieveheersbeestje in de hoofdrol. De cartoons zijn te bezichtigen op http://www.moed.nl
Heeft u een leuk voorstel voor invulling van een cartoon? E-mail
E
uw idee dan naar
contact@moed.nl

Lieveheersbeestje STOP verkeersbord
Geef een positief en herkenbaar signaal af met een lieveheersbeestje STOP verkeersbord.
Het verkeerbord is op vele plaatsen inzetbaar. Voorbeelden zijn bij de entree van
sportvelden, scholen, stadions en sportparken. Bij uitgaansgebieden, winkelstraten,
industrieterreinen of openbare ruimten. Bij u in de straat, buurt of bij parken.
Vele invullingen voor het plaatsen van een lieveheersbeestje Stopbord zijn denkbaar.
denk
Bestel uw verkeersbord.

Steun de stichting financieel:
Sms Moed naar 4333 en doneer eenmalig € 2,-

