Word vandaag vriend van ProVeg NL
en versnel de vegarevolutie!
Vul onderstaand formulier in en stuur deze
naar:
ProVeg
NL,
Cornelis
Matelieffstraat
1,
1335 RL Almere of stuur een scan naar penningmeester@
proveg.nl. Liever digitaal? Vul het online formulier in op
onze website proveg.nl

Ik steun ProVeg NL als:
Budget Vriend van ProVeg NL: €3 per maand/ €36 per
jaar (geen welkomstgeschenk)
Gewoon Vriend van ProVeg NL - €5 per maand/ €60
per jaar
S
 teunend Vriend van ProVeg NL - €10 per maand/€120
per jaar
S
 uper Vriend van ProVeg NL : € ...……... per maand/jaar
(vul zelf een bedrag in)
Ik doneer:

Maandelijks

Doneer en word vriend
van proveg NL

Jaarlijks

Jouw gegevens

Waarom proveg?

Voornaam

ProVeg NL (voorheen Viva Las Vega’s) wil op een zo
effectief mogelijke manier zoveel mogelijk goed doen
in de wereld. Door de ontwikkeling van de vega markt te
stimuleren hebben we samen een positieve impact op
het welzijn van miljarden dieren, en op de gezondheid
van onszelf en onze planeet. Wij geloven dat we de
vegarevolutie in Nederland kunnen versnellen. Dat
kan niet zonder jou!

Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E-mail

Ja, ik machtig ProVeg NL voor het afschrijven van het
donatiebedrag van het volgende rekeningnummer
IBAN-nr.

5 redenen

Handtekening:

Datum:
Dierenleed Gezondheid Rechtvaardigheid

Ben jij een
vegarevolutionair?

Milieu

Smaak

Plaats:

• Wil jij een einde aan het leed in de vee-industrie?
• Wil jij een verschil maken voor een betere wereld?
•
Geloof je dat we dat verschil samen kunnen
maken met ons eten?
Beantwoord je al deze vragen met een enthousiast
‘ja’? Dan ben jij de persoon die de vegarevolutie kan
versnellen!

ProVeg NL maakt het vega
Samen met jou willen we de vegarevolutie in Nederland
versnellen door alles te veganizeren wat op ons pad
komt. Of het nu mensen, maaltijden, producten of
bedrijven zijn - samen maken wij het vega!

Wat maakt proveg NL uniek?
We pakken het probleem bij de bron aan
Dierenwelzijnsorganisaties focussen op het verbeteren
van de levensomstandigheden van dieren in de veeindustrie. ProVeg NL pakt het probleem liever bij de bron
aan. Door de vraag naar vlees te verkleinen en het vega
aanbod te vergroten, komen duizenden dieren nooit in
de vee-industrie terecht.

We redden dieren, veel dieren!

Successen ProVeg
• Elke maand motiveert ProVeg NL duizenden mensen om
een maand meer vega te eten met de VeggieChallenge.

We zijn er voor iedereen

• ProVeg NL helpt producenten van voedingsproducten
hun aanbod plantaardiger te maken. Samen met
Goodbite brachten we twee nieuwe vegan burgers op de
markt. Bij frietketen Smullers lanceerde ProVeg NL een
patatje Met Zonder Ei (eivrije mayo). Bij CoffeeCompany
is er dankzij ProVeg NL vegan gebak beschikbaar.

Wij baseren onze campagnes op de laatste
wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering
en effectief altruisme. Wij evalueren onze projecten om
te zorgen dat we met de beschikbare middelen zoveel
mogelijk dieren kunnen redden.

Ik vind de positieve en
aantrekkelijke
manier
waarop ProVeg NL een
plantaardige
levensstijl
promoot ontzettend leuk.
Ik geef graag mijn steun
aan deze jonge organisatie,
omdat
ik
geloof
dat
we samen iets kunnen
veranderen!
~ Sara Neven

duurzame en diervriendelijke keuzes te maken tijdens de
feestdagen
• Ons handboek De Vegarevolutie, de onmisbare gids voor
vega eten won meerdere prijzen en liet al meer dan 8000
lezers kennismaken met de vega lifestyle.

Wij werken evidence-based

Vrienden van ProVeg NL aan het woord

•
Toen we de internationale beurs VeggieWorld naar
Nederland brachten, kwam een recordaantal bezoekers
zien hoe de plantaardige markt zich in Nederland
ontwikkelt. Bij de Veggieworld Winter Fair inspireren we om

Voor elke persoon die jij met ProVeg NL helpt om meer
vega te eten, red je het leven van meer dan 20 dieren
per jaar!

ProVeg NL is geen vereniging of gezelligheidsclubje voor
gelijkgezinden. ProVeg is er dus niet alleen voor vega’s,
maar voor alle mensen die graag minder vlees willen
eten en inspiratie nodig hebben om dat te doen. Alle
stapjes tellen.

Zij doneren al:

• ProVeg International zet op mondiaal niveau een transitie
naar plantaardig voedsel op de agenda, bijvoorbeeld bij
het Europees Parlement en bij internationale klimaatconferenties (oa. COP23).

Jouw voordelen
Jouw donatie maakt het mogelijk dat we mensen en
bedrijven inspireren te kiezen voor vega producten
ter vervanging van dierlijke. En je wordt er nog voor beloond
ook!
Als Vriend van ProVeg verwennen we je graag met kortingen
op al onze activiteiten en een donateursnieuwsbrief. Ook
betrekken we je in onze projecten en vragen we jouw input
bij nieuwe plannen.
Bovendien krijg je bij een donatie vanaf 5 euro per maand
een leuk welkomstgeschenk. De ideale start van een lange
vriendschap!

Ik steun ProVeg NL omdat
ik zie dat deze stichting
van alle ‘maak de wereld
plantaardig’
organisaties
het grootste bereik heeft.
Naast de geweldige festivals
en de levensveranderende
VeggieChallenge
werkt
ProVeg NL ook actief aan
veganizen van het aanbod
in Nederland.
~ Gerard Flens

Belastingvoordeel
Als je van plan bent 5 jaar te doneren, kan je dat een
aardig belastingvoordeel geven. Jouw gift is tot 33%
fiscaal aftrekbaar. ProVeg NL bezorgt je bij interesse
alles wat je nodig hebt voor je belastingsaangifte.
Wil jij belastingvoordeel voor jouw gift?
Ja
Nee

