
  



Acties voor Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
Wij organiseren het hele jaar door zelf acties voor fondsenwerving. Daarnaast is er alle ruimte voor eigen 
initiatieven. Jij hebt ons laten weten zelf in actie te willen komen, dat vinden we geweldig en zijn daar erg blij mee!   
 
Om er voor te zorgen dat jouw actie aansluit bij de uitgangspunten van stichting Vrienden Beatrix 
Kinderziekenhuis (BKZ) én alles naar tevredenheid van iedereen verloopt vragen wij je onderstaande spelregels en 
uitgangspunten in acht te nemen. 
 
 

Spelregels 
1. Informeer ons  

Op www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/kom-in-actie/kies is het mogelijk om je eigen actie te starten. 

Informeer ons over je actie door te mailen naar info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl. Wil je 

ondersteuning, tips of heb je vragen? Bel ons op telefoonnummer 050 – 361 4830. 

2. VOOR de stichting 

Wees transparant over je actie naar alle betrokkenen, sponsoren en deelnemers. Jouw actie is  

VOOR de stichting Vrienden BKZ en wordt niet georganiseerd DOOR de stichting Vrienden BKZ.  

3. Logo 

Het actielogo van de stichting Vrienden BKZ mag gebruikt worden voor jouw actie, niet om je eigen 

product of bedrijf te promoten/ aan te prijzen.  

Download hier het actielogo  

4. Donaties 

Wat gaat er met de donaties van jouw actie gebeuren? Wees hier transparant over. Gaan de donaties naar 

een specifiek project? Geef hierover dan een korte toelichting. 

5. Aansprakelijkheid 

Stichting Vrienden BKZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige (directe of 

indirecte)(toekomstige) schade die jij of een derde lijdt/mocht lijden in verband met jouw actie en alles dat 

daaruit voortvloeit. 

6. Toestemming 

Zodra je een actie organiseert geef je de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis toestemming om 

jouw actie/gegevens te gebruiken voor promotie of communicatie. 

7. Pers 

Word je benaderd door de pers? Informeer ons hierover.  

8. Betaling 

Als je de actie via het actieplatform op www.steunbeatrixkinderziekenhuis hebt aangemaakt, verloopt de 

betaling automatisch. Heb je de actie op andere wijze aangemeld, maak de opbrengst van je actie dan over 

op bankrekeningnummer NL86RABO 0335 4439 07 t.n.v. stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 

Groningen o.v.v. jouw naam + actie. 

9. Privacy 

Met grote zorgvuldigheid zal stichting Vrienden BKZ persoonsgegevens verwerken volgens ons privacy 

statement.  Te raadplegen op https://vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl/privacy-statement. 

10. Geen restitutie 

Helaas kan het soms door uitzonderlijke omstandigheden voorkomen dat een actie/evenement niet door 

kan gaan. De gedane donaties op het actieplatform worden niet teruggestort en komen ten goede van 

stichting Vrienden BKZ. 
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Uitgangspunten 
Doelstelling 

Als je in actie komt voor de stichting Vrienden BKZ verklaar je achter de doelstelling van ons te staan en is het 

doel van jouw actie geld ophalen om bij te dragen aan onze doelstelling. 

Actie weigeren 

Blijkt jouw actie toch in strijd te zijn met onze doelstelling/andere activiteiten kan de stichting Vrienden BKZ 

besluiten de actie te beëindigen.  

Geen samenwerking 

Stichting Vrienden BKZ werkt niet samen met bedrijven waarbij de volgende thema’s een rol spelen: 

Productie en levering van wapens, tabaksindustrie, alcoholindustrie, porno-industrie, gevaarlijke chemische 

stoffen, uitbuiting van kinderen en vrouwen, alternatieve geneeswijzen, tattoo- en piercingindustrie, 

dwangarbeid, discriminatie, aantasting van natuur milieu en klimaat.  

 

 

Heel veel succes en zet ‘m op! En niet te vergeten: bedankt! 

Ook namens Lucas! 

 

 


