
 

 

Ondersteuning Goede doelen 2021 

Bij Blijmare vinden we het belangrijk dat je 

niet alleen boeken, kaarten en 

cadeauartikelen bij ons koopt, maar ook dat 

we ons steentje bijdragen aan onze naaste in 

nood. Ons logo heeft als ondertitel “ Goed 

voor elkaar” . Dit willen we op vele manieren 

in praktijk brengen en laten zien. Regelmatig 

vragen organisaties aan ons of wij een goed 

doel zouden willen sponsoren.  

We zijn als Blijmare zelf dankbaar dat wij 

altijd hebben kunnen en mogen rekenen op 

mensen die hun gaven, geld en inzet met ons 

hebben gedeeld en nog steeds willen delen.  

Hoewel wij ook zelf nog kampen met de 

gevolgen van de coronacrisis voelen wij ons 

rijk gezegend dat we nog steeds mogen 

werken aan onze doelstelling. Uit onze 

overvloed willen wij daarom op onze beurt 

graag goede doelen ver weg en dichtbij 

ondersteunen. Door de coronacrisis merken 

wij dat er juist nu behoefte is aan extra 

financiële middelen voor de betrokken 

organisaties. Daarom hebben wij besloten om 

dit jaar elke maand een goed doel te 

ondersteunen.  

 

  

Onze spelregels en voorwaarden 

- Iedereen die bij ons in 2021 een aankoop van 

meer dan 5 euro doet mag een organisatie 

aandragen die een steuntje in de rug kan 

gebruiken.  

- De klant vult hiervoor het 

deelnameformulier in met daarop de naam 

van het goede doel.  

- Iedere laatste werkdag van de maand 

trekken wij uit de ingeleverde doelen een 

deelnameformulier.  

- Publicatie vindt plaats via onze sociale 

media en website 

- Het op dit formulier vermelde doel krijgt van 

ons 100 euro op zijn rekening gestort.  

- Op onze website zetten we het goede doel 

nog eens extra in het zonnetje.  

- Aan deelname zijn slechts twee 

voorwaarden verbonden. Het 

aankoopbedrag moet 5 euro of hoger zijn en 

het doel moet ingeschreven zijn in het ANBI-

register  

- Over de spelregels, voorwaarden en de 

uitslag kan niet worden gediscussieerd. 

 

 

 


