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St. Annaparochie 30 maart 2016  

Stichting de Waaie en Volleybalvereniging VoVeSa zoeken collectanten voor de 
Oranje Fonds Collecte van 17 t/m 21 mei. 
 

Van 17 mei tot en met 21 mei 2016 collecteert Stichting de Waaie, samen met o.a. 
Voetbalvereniging St.-Annaparochie, Volleybalvereniging VoVeSa en 
Kaatsvereniging St-Anne/Drie Spul is Út  mee met de Oranje Fonds Collecte in St.-
Annaparochie en Vrouwenparochie.  

Van het opgehaalde bedrag krijgt Stichting de Waaie de helft. Met deze gelden wil 
Stichting de Waaie haar verdere plannen realiseren op Sportpark de Waaie zoals 
een investering in de beveiliging, verlichting en inrichting van het park zodat een 
ieder onder ideale omstandigheden kan blijven sporten in een veilige omgeving. 

De andere helft van de opbrengst besteedt het Fonds aan sociale initiatieven in  
provincie Friesland. Alles wordt zo besteed en alles blijft dichtbij.  

Stichting de Waaie en Volleybalvereniging VoVeSa zijn op zoek naar 20 mensen 
die mee willen collecteren van 17 mei tot en met 21 mei 2016. Opgeven kan via 
kleding@vvstanna.nl 

Oranje Fonds Collecte 
Met de Oranje Fonds Collecte helpt het Fonds in heel Nederland stichtingen en verenigingen 

om extra euro’s op te halen. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, licht 

toe: “Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze bestrijden 

eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. En daar is altijd extra geld voor nodig. Met 

de collecte helpen we hen daarbij en we hopen dat veel mensen een paar uurtjes willen 

bijdragen.”  

Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning 

Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds. 

Zij bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de 

handen uit de mouwen tijdens NLdoet. 

 
 

Voor meer informatie neemt u contact op met:  
Christien van der Boon: 0518-400928 en/of Anneke Visser: 0518-402112 

Voor meer informatie over het Oranje Fonds kijkt u op www.oranjefonds.nl of neemt u 
contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit Oranje Fonds, op 030 2339345 
of rosanne.prinsen@oranjefonds.nl     
 
Met vriendelijke groeten, 

Stichting de Waaie 


