
 

Blijf mee ijveren voor de (h)erkenning 

van whiplash en WAD:  

steun de werking van vzw Whiplash 

door uw gift (aftrekbaar vanaf 40 euro)! 

 

Beste lotgenoot, lid, sympatisant  

Velen onder u steunen onze vzw reeds door hun 

lidmaatschap bij onze zelfhulpgroep. Nogmaals hartelijk dank hiervoor want jouw steun 

is onontbeerlijk om onze werking verder te kunnen zetten. Enkel met jouw hulp kunnen 

onze vrijwilligers:  

 bijeenkomsten en een congres voor u en (andere) lotgenoten organiseren,  

 zorgen voor een up-to-date website en ons trimestriële tijdschrift waarin we degelijke 

informatie willen bieden op medische en juridisch vlak om onze lotgenoten zoveel 

mogelijk te ondersteunen en om met hun whiplashproblemen te kunnen (leren) leven,  

 via de leden onze Wetenschappelijke Adviesraad Whiplash en WAD beter bekend te 

maken bij medici, juristen en behandelaars, 

 Whiplash en WAD onder de aandacht brengen via de (meestal betalende) media, 

 … 

Hoe meer centen we hebben, hoe meer en hoe beter we aan dit alles kunnen werken.  

U kan onze vzw daarom vanaf heden ook steunen door een gift te doen op rekening-

nummer BE82 7995 5039 4368 met als mededeling 'gift aan vzw Whiplash'.  

Voor elke gift vanaf 40 euro ontvangt u in het voorjaar volgend op uw gift een 

fiscaal attest om bij uw belastingsbrief te voegen (let op: dan moet u EXACT 

bovenstaande mededeling gebruiken, anders kan er geen fiscaal attest afgeleverd 

worden).  Onze administratie maakt u na uw gift eveneens automatisch ineens lid van 

onze vzw (en de Vlaamse Pijnliga) voor het lopende kalenderjaar.  

Wilt u als bedrijf ook reclame in ruil voor uw gift, gelieve dan contact op te nemen met 

ons bestuur (info@vzw-whiplash.be) voor de voorwaarden. 

En u mag gerust zijn: uw volledige gift gaat integraal naar de werking van onze vzw, naar 

het blijvend ijveren voor de (h)erkenning van Whiplash en WAD. Al onze vrijwilligers zetten 

zich nl. volledig kosteloos in voor onze vzw. Zij doen dit allemaal vrijwillig, extra bovenop 

hun dagtaak (werk, gezin, huishouden, hobby's). 

Hartelijk dank – ook namens onze vele lotgenoten – voor uw (blijvend) vertrouwen! 

Met vriendelijke groeten 

het ganse team van vzw Whiplash 


