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Sponsorformulier vzw Animal Welfare Belgium 
“Poezengeluk” 

 
Poezengeluk oftewel Animal Welfare Belgium is een vzw, wij verzorgen en vangen gevonden 
katten en straatkatten op. Dat doen wij volledig vrijwillig zonder enige inkomsten. In 2018 
hebben wij ongeveer 300 katten kunnen helpen.  Als u geïnteresseerd bent kunt u ons op 
verschillende manieren bijstaan. Onze opties hiervoor zijn als volgt:  
 

Ecocheques  
 
Eco-cheques kunnen we gebruiken voor materialen inzake verwarming, water en elektriciteit.  
Andere voorbeelden:  

- Verlichting 
- Papierwaren 
- Planten  
- Verf, stof 
- … 

 

Word meter of peter  

 
Voor een bedrag van 105 euro per jaar ben je meter of peter van een bench, ziekenboeg of 
kattenruimte. Uw naam wordt vermeld op de ruimte. De bezoek- en knuffeltijd vindt iedere 
zaterdag plaats. U krijgt ook een maandelijkse update in uw mailbox over de katten waarvan u 
meter of peter bent. 
 

Bedrijven  
 
Bedrijven kunnen ons steunen met een gift van 250 euro. U kan hiervan een factuur ontvangen. 
Onze vzw maakt een foambord van 30 x 20 cm. Dit advertentiebord wordt gedurende 1 jaar op 
een bench, ziekenboeg of kattenruimte geplaatst. Om het foambord te maken ontvangen wij 
graag een bestand van uw logo met de grootte van minstens 300 dpi of meer.  
 

Giften 

  
Giften zijn altijd welkom! 
 
In natura kunnen wij schoonmaakmiddelen en andere huisproducten nuttig gebruiken. 
 
In valuta: Financiële steun kunnen we gebruiken voor:  

- Voeding en medicatie  
- Bezoek aan de dierenarts 
- Opnames bij de dierenarts 
- Operaties 
- Ontworming, ontvlooiing 
- …  
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Voor bedrijven:  
 
Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode + plaats: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Website: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Logo mag gemaild worden naar: info@poezengeluk.be   
 

Voor individuen:  
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode + plaats: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik wens (kruis het gepaste bolletje aan):  
 

o Ecocheques te doneren 
o Meter/peter te worden  
o Een gift te geven  

o Natura  
o Valuta  

o €20 
o €50 
o €75 
o €100 
o €150 
o Anders, namelijk ……….  
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Informatie Poezengeluk 
 

Argenta BE57 9731 6508 4435 

BIC ARSPBE22 

 

Of  

 
AXA BE04 7512 0793 8031 

AXABBE22 

 
Animal Welfare Belgium  
Vzw Poezengeluk 
Hollestraat 14  
9506 Idegem 
 

 
 
Bij vragen kunt u terecht bij info@poezengeluk.be  
 
Wij danken u alvast voor uw bijdrage  

“Donaties voor een wereld van verschil, in de kattenwereld” 
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