
 

       
   

 

 

Werk mee aan de DONATIECAMPAGNE van de ING BANK en steun daarmee de 

SSBO 

Oproep aan een ieder die zomerschool voor senioren in Delft een warm hart 

toedraagt 

 

Dit jaar gaat de SSBO voor de tiende keer de zomerschool voor senioren 

organiseren. Dat moet een zo feestelijk mogelijk programma worden. Alle 

steun is daarbij natuurlijk meer dan welkom. En daarom zoeken we waar 

mogelijk fondsen om ons te helpen. ING Bank heeft onder de naam “Help 

Nederland vooruit” een donatiecampagne opgezet die plaatselijke goede 

doelen, zoals de zomer- en winterschool, wil ondersteunen. Dat komt dus goed 

uit. 

De SSBO met zijn zomerschool voor senioren is aangemeld en geselecteerd om 

mee te doen aan de stemronde. De eerste horde is dus genomen. Maar om nu 

een gift te krijgen moeten we zoveel mogelijk stemmen zien te krijgen. Vanaf 

21 januari (12.00 uur tot en met 13 februari (23.59 uur) kan er worden gestemd 

op een van de geselecteerde organisaties via de voor deze gelegenheid 

ontwikkelde  stempagina. De directe link naar de stempagina van ons voorstel 

is: 

 https://helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-samenwerkende-bonden-van-

ouderen-ssbo-delft   

De ING heeft Nederland ingedeeld in 52 regio’s. Delft valt in de regio Delft-

Zoetermeer. Per regio zijn 5 stichtingen geselecteerd. De SSBO is een van die 

vijf. Die vijf komen met een korte tekst en foto op de stempagina te staan.  

We vragen iedereen die de SSBO met de zomerschool voor senioren Delft een 

warm hart toedraagt om zijn of haar stem uit te brengen op de SSBO. En vraag 
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ook uw kinderen en eventuele verdere familie en vrienden om hun stem op het 

SSBO-voorstel uit te brengen. Per e-mailadres kan één maal worden gestemd. 

Op de stempagina kan de stichting SSBO worden gezocht op postcode ( 

2625KW), naam (Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen SSBO Delft) 

of door op de regio te klikken op de kaart van Nederland. 

Er is heel wat te winnen. De donaties worden als volgt verdeeld: De winnaar 

met de meeste stemmen binnen een regio krijgt € 5.000. De tweede plek: € 

4.000. De derde plek: € 3.000. De vierde plek: € 2.00. en de vijfde plek: €  1.000. 

Halen we voor de SSBO de meeste stemmen van alle regio’s dan kunnen we 

zelfs € 10.000 krijgen! 

 

 

 


