Word lid!

Wat we doen
De kracht van de Stomavereniging is de ervaringsdeskundigheid:
ervaringen bundelen en inzetten voor mensen met een stoma of pouch.
Daarin zijn wij uniek. Door het delen van al die ervaringen en kennis
helpen we elkaar sterker te worden.

Samen sterker

Delen

Met dit motto geven we aan dat we

Deel je ervaring met andere mensen

een zelfbewuste en krachtige

met een stoma of pouch. Van jouw

vereniging zijn, juist nu er in de zorg

ervaring kan een ander weer leren.

zoveel verandert. We komen stevig

Door het delen van al die ervaringen

op voor de belangen van mensen met

worden we samen sterker.

Ontvang ons magazine Vooruitgang
en nog veel meer voordelen!

Eerste
halfjaar
gratis!

een stoma en pouch. Samen staan
we sterker. Daarbij is het delen van

Ontmoeten

ervaringen essentieel: in de regio’s,

Ontmoet andere mensen met een

tijdens de Stomadagen en via de

stoma of pouch. Dat kan op

Bezoekdienst.

verschillende manieren: online in
onze Facebookgroepen en via de

Weten

chat op onze site, telefonisch, op

We helpen je met de juiste informatie

bijeenkomsten in de regio of op onze

over leven met een stoma of pouch,

Stomadagen. Onze vrijwilligers die

passend bij jouw situatie. Op onze

zelf ervaring hebben, met een stoma

website en via onze maandelijkse

of pouch, staan graag voor je klaar!

nieuwsbrieven en informatiefolders
word je goed op de hoogte gebracht.

Invloed

Daarnaast krijg je elk kwartaal ons

In onze uitgebreide contacten met

magazine ‘Vooruitgang’ boordevol

bijvoorbeeld zorgaanbieders,

met ervaringsverhalen, artikelen en

verzekeraars, leveranciers en

laatste wetenschappelijk nieuws.

fabrikanten, wetenschappers en
overheid komt de Stomavereniging
op voor jouw belangen. Vaak in
samenwerking met collega
(patiënten)verenigingen.
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Over ons

Lid worden

Ja, ik word lid

De Stomavereniging is een vereniging voor en door mensen
met een stoma of pouch. Hier worden ervaringen van
stomadragers verzameld en gedeeld. De Stomavereniging
staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een
stoma of pouch.

Word lid van de Stomavereniging! De Stomavereniging is dé plek
waar je ervaringen over leven met een stoma of pouch met
anderen kunt delen. Het lidmaatschap is het eerste halfjaar
gratis, daarna betaal je €35,- per jaar.

Vul onderstaande gegevens in of meld je aan via
leden@stomavereniging.nl, www.stomavereniging.nl/word-lid
of bel naar 030-6343910.
Dhr.

Eerste
halfjaar
gratis!

Mevr.

Alle voordelen op een rijtje:
Actuele informatie

Voornaam

Achternaam

Gratis toegang tot actuele en zorgvuldige informatie.
E-mailadres

‘Lid worden van de
Stomavereniging gaf
mij het prettige gevoel
dat ik er niet alleen
voor sta’
Gilbert

Gratis toegang tot evenementen

Telefoonnr.

Geboortejaar

Straatnaam

Huisnr.

Je wordt als eerste uitgenodigd voor onze gratis events.

Samen sterker

Postcode

Plaats

Ontmoet anderen die hetzelfde doormaken als jij.
Ik machtig de Stomavereniging om ná het eerste halfjaar gratis lidmaatschap, tot

Gratis magazine Vooruitgang

wederopzegging, het contributiebedrag voor het lidmaatschap jaarlijks van mijn
rekening af te schrijven.

Je ontvangt 4 keer per jaar ons
magazine Vooruitgang.

Je kunt het lidmaatschap makkelijk opzeggen via mail of telefoon.

IBAN nr.

Ik heb de privacyverklaring gelezen op stomavereniging.nl/privacy en ga akkoord.

Nieuwsbrief
Je ontvangt 12 keer per jaar

Handtekening

onze nieuwsbrief.

Meldpunt Stomazorg
Meld gratis je klacht of vraag over stomamateriaal.

Ik ontvang graag informatie over:
colostoma

ileostoma

urinestoma

anders:

Stuur deze pagina, in een envelop, naar: Stomavereniging, Postbus 30510, 3503 AH Utrecht.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan uw bank om deze incasso-opdracht uit te voeren door het bedrag van uw
rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze eenvoudig laten terugboeken door binnen acht weken
na afschrijving contact op te nemen met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

