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Let op! De lengte van de rookpluim is variabel. Bijvoorbeeld, 
op een spread van Luchtpost is deze langer dan op de cover 
van de Luchtpost. Door de laatste twee ankerpunten te 
selecteren kun je de lengte bepalen.

klik op ‘verzenden’ op pagina 3 om dit bestand direct te mailen naar info@maf.nl

Aanvragen Presentatie / Lezing MAF

De Inhoud

De inhoud van de lezing van MAF is ons werk en de organisatie. Wat komt er allemaal bij kijken om 

noodzakelijke hulp en het evangelie op de meest afgelegen plekken in de wereld te krijgen? Uiteraard 

ziet u ook hoe belangrijk het werk van MAF is. 

We vertellen (presenteren) over ons werk en illustreren dit aan de hand van beeldmateriaal (powerpoint 

en documentaires/films).  

Indeling Bijeenkomst Volwassenen

De indeling van de middag/avond wordt in samenspraak met u gemaakt. We zijn bij u te gast en 

vragen daarom of u zelf de bijeenkomst wilt openen op de wijze zoals u gewend bent. Ook de 

afsluiting laten wij graag aan u. Tussen opening en afsluiting zal een koffiepauze gepland worden. De 

tijd die wij van u vragen is tenminste twee maal 30 minuten tot max. tweemaal 45 minuten. 

Indeling Bijeenkomst Jongeren

De indeling van de middag/avond wordt in samenspraak met u gemaakt. We zijn bij u te gast en 

vragen daarom of u zelf de bijeenkomst wilt openen en sluiten. Een lezing voor jongeren proberen ze 

goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leefwereld en belevingswereld. Films en documentaires zijn 

daarom een vast en groot deel van de lezing. De tijdsduur van de lezing is afgestemd op de jongeren 

en bedraagt max. 45 minuten.

Vertegenwoordiger MAF

MAF kan rekenen op een geweldige groep van vrijwilligers. De vrijwilligers worden getraind en 

begeleid om een goede en professionele lezing voor u te verzorgen. We waarderen het enorm als u 

een blijk van waardering aan de vrijwilliger wil geven. Degene die bij u de presentatie komt verzorgen 

zal kort voor de datum nog contact met u zoeken. 

Uw aanvraag

Als uw aanvraag door ons is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw reservering. Indien de 

aanvraag op zeer korte termijn plaatsvindt, krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging van lezing waarbij 

ook vermeld staat welke vertegenwoordiger van MAF u kunt verwachten.

De Onkosten

Om de vrijwilliger een reiskostenvergoeding aan te bieden, afschrijving en onderhoud van het 

materiaal, alsook een bijdrage om ons werk te kunnen doen, stellen wij een gift zeer op prijs. Om u 

een idee te geven noemen wij het bedrag van  75,- alles inclusief. De reiskosten worden door ons 

aan de vrijwilliger vergoed indien gewenst. U mag dit bedrag contant aan de vrijwilliger meegeven of 

overmaken op IBAN NL40ABNA055.83.45.808. Een collecteopbrengst mag uiteraard ook.
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Benodigde Gegevens

(Wij nemen vaak zelf een laptop, beamer en geluidsapparatuur mee. Niettemin is het 

handig te weten als er een vaste beameropstelling (bijv. aan het plafond) aanwezig is. Als 

dat zo is, en deze moet bij voorkeur gebruikt worden, graag uzelf laten informeren hoe 

deze apparatuur te gebruiken of iemand hiervoor aanwezig laten zijn.)

Is er een vaste beamerosptelling in de zaal?

Is er een witte wand of (groot) scherm aanwezig?

Graag willen wij 30-45 min. voor aanvang de spullen klaarzetten.

   Is dit akkoord?

Mogen wij een verkooptafel inrichten met artikelen van MAF?  

   Is dit akkoord?

Kunt u voorzien in een onkostenvergoeding? 

   We geven graag een gift van (tenminste)  75,-

   We bestemmen de opbrengst van de collecte.

   Op andere wijze wordt een bijdrage gegeven.

Voorkeursdatum:

Alternatieve datum:

Aanvangstijd:

Eindtijd:

Beschrijving Programma:

Plaats van Bijeenkomst:

(noteer naam gebouw, adres

postcode en plaats)

Overige Vragen:
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Naam van de groep:

Naam:

dhr./mevr.: dhr. mevr.

Adres:

Postcode Woonplaats:

Email:

Telefoon:

Contactgegevens

Ruimte voor Opmerkingen

Lukt het verzenden niet, sla dan dit formulier 
op door te kiezen voor ‘opslaan als’. Geef het 
document een naam en verzend deze dan als 
bijlage. U kunt ook het formulier invullen en 

uitprinten en opsturen naar:
MAF Nederland

Postbus 7
7390 AA Twello 
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