MACHTIGINGSFORMULIER
Hiermee verklaart ondergetekende,
donateur te willen zijn van de Stichting Hoogvliegers.
Naam

Voorletters

Adres
Postcode en plaats
E-mailadres

In vertrouwde handen

Kinderen die als Hoogvlieger de lucht in gaan zijn in vertrouwde handen. Wij werken met professionele, ervaren
vliegers en onderhouden goede relaties met (kinder)
ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en
zorginstellingen. Vanzelfsprekend gaan we uit van de wensen en mogelijkheden van het kind. Vliegen is bovendien
alleen mogelijk met instemming van ouders. Veiligheid
voor alles. Niet voor niets wordt Stichting Hoogvliegers
gesteund door de top van de Nederlandse luchtvaart en
de medische wereld.

Stichting Hoogvliegers

IBAN-rekening
Jaarlijkse donatie: €
Eénmalige donatie: €
Ondergetekende machtigt hiermee het donatiebedrag
éénmalig of jaarlijks automatisch af te schrijven van bovengenoemde rekening.
Plaats
Datum

Postbus 3086
3760 DB Soest

E-mail info@stichtinghoogvliegers.nl
IBAN NL23 RABO 0137 2806 37
BIC
RABONL2U

Handtekening
Opzeggen van jaarlijkse machtiging kan door ons hiervan
op de hoogte te stellen.
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Stichting Hoogvliegers
Postbus 3086
3760 DB Soest

STEUN STICHTING HOOGVLIEGERS
DONEER OP 6747
NL52 INGB 0000 0067 47

VOLG ONS OOK OP

Steun geven is makkelijk

U kunt Stichting Hoogvliegers steunen met uw bijdrage.
Dat kan door middel van:
1 een eenmalige donatie
2 een herhalende donatie - u wordt dan ‘Vriend van de
Hoogvliegers’
3 soft-sponsoring - giften in natura zoals vlieguren, ter
beschikking gestelde vliegtuigen of bijzonder vervoer.
Stichting Hoogvliegers is CBF gecertificeerd en wordt
door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Ons ANBI-nr is: 818519794. Hierdoor
is de donatie aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Een lach na de landing!

De wereld van kinderen met een
levensbedreigende of chronische
ziekte is klein. Stichting Hoogvliegers geeft daarom zoveel mogelijk kinderen met een
levensbedreigende ziekte of een ernstige (verstandelijke
of lichamelijke) handicap in de leeftijd van 6 tot en met 17
voor één dag vleugels. Piloten stellen hun vrije tijd en hun
vliegtuig beschikbaar. De kinderen vliegen, kijken rond
en genieten. En, ze sturen zelf! De lachende gezichten na
de landing getuigen van een onvergetelijk avontuur. Ze
voelen zich eens een dag niet ziek, maar een echte piloot!

Kom aan boord steun Stichting Hoogvliegers

Inmiddels hebben
duizenden kinderen met Stichting
Hoogvliegers voor
een dag vleugels
gekregen. Maar dat
gaat niet vanzelf.
De steun van
sponsors, partners
en vrijwilligers is
onmisbaar. Want
helaas moeten
we nog steeds
zieke kinderen teleurstellen: omdat wij de middelen niet
hebben, kan niet iedereen mee. Uw steun is dus heel hard
nodig. Kom aan boord - word co-piloot - help mee!

Graag stellen we, in overleg met u, een mooi sponsorpakket voor u samen!

Iedereen doet mee

Dat is het motto van Stichting Hoogvliegers. Met een donatie maakt u het mogelijk dat een kind even het ziek zijn
kan vergeten. Een ervaring die voor deze kinderen en hun
familie anders gewoonweg niet haalbaar is.
Het gaat overigens niet alleen om geld, maar ook om
diensten en materialen. Naast financiële bijdragen stellen
wij de persoonlijke hulp van particulieren en organisaties
dan ook bijzonder op prijs. Tientallen vrijwilligers zetten
zich wekelijks in om de kinderen een onvergetelijke dag te
bezorgen en Hoogvlieger te worden!

Ons eigen ambulancevliegtuig

Veel kinderen kunnen door hun ziekte niet zelf vliegen.
Kinderen met een psychiatrische aandoening bijvoorbeeld, of kinderen die alleen liggend of zittend in hun
eigen stoel vervoerd kunnen worden. Stichting Hoogvliegers heeft daarvoor een eigen ambulancevliegtuig.
In deze eenmotorige Gippsland GA8 Airvan bovendekker kunnen we deze kinderen veilig vervoeren en is
zelfs plaats voor een
brancard. Zo kunnen
we jaarlijks ongeveer
225 zieke kinderen
extra Hoogvlieger
laten worden!

Grote Hoogvliegersdagen

Zo’n vijftien keer per jaar maken
we met veel kinderen tegelijkertijd een dag tot een onvergetelijke groepsactiviteit. Op een aantal
vliegvelden in ons land beleven
ze op zo’n dag met brandweer,
politie, stoere vrachtwagens en auto’s en natuurlijk vooral
vliegtuigen geweldige avonturen.

Individuele Hoogvliegersdagen

Daarnaast organiseert Stichting Hoogvliegers ook Individuele Hoogvliegersdagen. Hiervoor is een volledig
geautomatiseerd systeem opgezet, waarmee kinderen via
onze website www.stichtinghoogvliegers.nl gekoppeld
worden aan een piloot die vliegt vanaf een vliegveld bij
hen in de buurt. Zo kan Stichting Hoogvliegers elke dag –
en door heel Nederland! - met kinderen vliegen.
Dat doen we met kleine sportvliegtuigen. Het hele jaar
door. Elke dag, als het weer het tenminste toelaat. Bovendien is het vliegen in een klein toestel veel leuker. En er
valt veel meer te zien!

