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Het Wout Kalkman Fonds, is onverbrekelijk verbonden met de stichting MS-Express, ( zie 
www.ms-express.nl )  Beiden hebben de ANBI-status. Stichting MS-Express organiseert voor 
mensen met Multiple Sclerose en voor mensen die op MS gelijkende klachten hebben lotgeno-
ten contactweekenden.  
 
Wout Kalkman († 27-10-2008) was naast een trouwe deelnemer aan het forum van MSweb een 
graag geziene gast tijdens de lotgenoten contactweekenden. Dit onder meer door zijn geweldi-
ge gevoel voor humor, waarmee hij vele harten wist te winnen. 
 
Wout vond dat financiële belemmeringen deelname aan de lotgenoten contactweekenden niet 
in de weg mocht staan. Het gebeurde dan ook dat Wout de bijdrage betaalde voor anderen die 
financieel moeilijk zaten.  
 

Kort voor Wouts overlijden is het Wout Kalkman 
Fonds opgericht. Het doel van het WKF is MS-
ers daar waar nodig financieel te steunen, zo-
dat geld geen belemmering is om naar de lot-
genoten contactweekenden te gaan. Daarnaast 
doneert het WKF jaarlijks een bedrag aan MS-
Express om zo de eigen bijdrage, welke de 
bezoekers van het lotgenoten contactweekend 
betalen, zo laag mogelijk te houden. Om dit te 
kunnen blijven doen voor deze zo belangrijke 
lotgenoten contactweekenden, hebben wij uw 
steun nodig.  
  
Wij zijn heel erg blij wanneer u ons wilt steunen 

want met nog geen 14 cent per dag (en voldoende donateurs) kunnen wij de lotgenoten con-
tactweekenden blijven organiseren!  
 
Ons steunen kunt u op de volgende manier:                      
 
U vult onderstaande machtiging in en stuurt deze naar ons.  
U machtigt ons dan dat wij iedere maand € 4,17 automatisch 
van uw bankrekening mogen afschrijven. Wij zullen deze 
afschrijving rond de eerste van iedere maand doen. 
 
Het ingevulde formulier graag opsturen naar ons postadres 
(zie onder)  
 
Inscannen en e-mailen mag ook naar 
info@ms-express.nl! 
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            Aanmelding donateur van het Wout Kalkman Fonds 

 
Ondergetekende, 
 
 
De heer/mevrouw/bedrijf ……………………………………………………………………. 
 
Adres    ……………………………………………………………………. 
 
Postcode    ……………………. Woonplaats …………………………. 
 
Telefoonnummer  ……………………………………………………………………. 
 
Emailadres   ……………………………………………………………………. 
 
 
Wordt voor een periode van: 
 
 Doorlopend  3 jaar  4 jaar  5 jaar donateur van het Wout Kalkman Fonds. 
 
 
Betalingswijze: 
 
 automatische incasso 12 x per jaar  €  4,17 
 
Ik wil wel       geen       factuur ontvangen (1 x per jaar € 50,00) 
 
Plaats en datum     Handtekening 
 
………………………………    ………………………………… 
 
 

Machtiging automatische incasso 
 
Ondergetekende machtigt hierbij stichting MS-Express om iedere maand € 4,17 te doen af-
schrijven van haar/zijn  
 
Bankrekening IBAN nummer: ……………………………….  Ingaande per ……………………… 
 
Plaats en datum                                                                   Handtekening 
 
 
……………………………………                                           ……………………………………… 
 
N.B: Mocht ik het niet eens zijn met de incasso heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder 
opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen. 

 

                  Het ingevulde formulier graag opsturen naar ons postadres (zie onder)  

                     Inscannen en e-mailen mag ook naar info@ms-express.nl! 

                Namens alle deelnemers hartelijk dank voor uw bijdrage!  
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