
Beste allemaal,        Schiedam, januari 2020. 
                                 
Als bestuur van Stichting De Werf vragen wij jullie aandacht voor het volgende. 
 

Help Nederland vooruit 2020 
Onder dit thema wil het ING Nederland Fonds de vele verenigingen en stichtingen die op 
maatschappelijk gebied in Nederland actief zijn, graag een (financieel) steuntje in de rug geven.  
Per regio heeft dit fonds 5 initiatieven geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. 
  

In de regio Schiedam - Vlaardingen behoort Stichting De Werf tot een van de vijf genomineerde 

en daar zijn wij super trots op. De bedoeling is nu dat we zoveel mogelijk stemmen weten te verzamelen 
om voor een zo’n groot mogelijke geldprijs in aanmerking te komen. Het initiatief met de meeste 
stemmen ontvangt namelijk € 5.000,- en met de minste stemmen € 1.000,-. 
 
Bij de uitvoering van de Grootschalige Renovatie van Ontmoetingscentrum De Werf, waarvan de 
resultaten te zien op onze website www.dewerfkethel.nl,  hebben wij ervaren hoe groot onze zeer 
betrokken achterban is. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat alle deelnemers aan een 
van de activiteiten in De Werf massaal op ons gaan stemmen.  
We denken echter dat dit niet genoeg zal zijn. Ons verzoek aan iedereen is dan ook om deze brief door 
te sturen aan familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren, leden van je sportclubs(s) e.d.  
Op deze manier hopen we de meeste stemmen te verkrijgen in onze regio en misschien wel van het hele 
land, waar een nog groter bedrag aan verbonden is. Natuurlijk kan je ook een berichtje op Facebook, 
Twitter, LinkedIn, WhatsApp en Instagram plaatsen met verwijzing naar de website.  
 

Hoe kan je stemmen: 
• Stemmen kan alleen via de website www.helpnederlandvooruit.nl in de periode van  

22 januari (vanaf 13.00 uur) tot en met 12 februari 2020.  

• Heb je meerdere e-mailadressen dan kun je vaker stemmen, per e-mailadres kan er maar één 

stem uitgebracht worden. 

• Op deze site vindt je via postcode 3124 KE het initiatief van Stichting De Werf. 

• Op onze site www.dewerfkethel.nl vindt je ook een link naar de bovengenoemde site.  

• De uitslag wordt op 21 maart 2020 bekend gemaakt, wel zal er halverwege de stemperiode een 

tussenstand bekend worden gemaakt. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

Ton Verdoes (voorzitter Stichting De Werf) 
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