
Voorwaarden Plaquette onderhoudsproject kozijnen ICCW:   

 

 De namen worden op volgorde van donatie (datum) geplaatst, dus wie het eerst komt die 
het eerst maalt;   
 

 De donateurs die meerdere keren drager zijn, worden op basis van aantal en vervolgens op 
volgorde van donatie geplaatst. Zo staan de donateurs die meerdere donaties hebben 
gedaan (met het aantal) bovenaan, vervolgens komen daar onder de mensen die 1x ‘drager’ 
zijn te staan (op basis van donatiedatum);   
 
 

 Mocht je gedoneerd hebben en later nog een donatie doen, geldt de datum (en aantal) van 
je eerste donatie voor de plaats op de ranglijst;   
 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven dat je verschillende donaties hebt gedaan 
en deze graag wilt samenvoegen. Wij gaan hier zelf niet actief achter aan; 
 
 

 Mocht je een donatie willen doen en niet voldoende geld hebben (gefaseerd betalen), dan is 
dat mogelijk middels een inschrijving. Neem dan even contact op met het bestuur via 
info@iccw.nl. Je dient dan de eerste (aanbetaling) te voldoen. Deze aanbetalingsdatum 
geldt als donatiedatum voor de ranglijst.  
 

 De inschrijvingen tellen niet mee met de teller en het kan zo zijn dat als er inmiddels 480 
‘dragers’ zijn, je geen plek hebt op de plaquette, tenzij je daarvoor een eerste betaling hebt 
gedaan (uitzonderingen voorbehouden);   
 
 

 Bij een inschrijving krijgt men via Whatsapp meteen een Tikkie toegestuurd. Wij vragen de 
kinderen van de ouderen bij betaling te vermelden dat het een INSCHRIJVING betreft en de 
NAAM van degene die op de plaquette dient te staan direct te vermelden, zodat daar geen 
misvattingen over ontstaan; 
 

 Alle kleinere bedragen en de bedragen die binnekomen na het behalen van het benodigde 
bedrag, wordt in eerste instantie aangewend voor het doorvoeren van de ‘nice to haves’; 
 
 

 Mocht het binnengekomen donatiegeld het streefdoel ver voorbijschieten (MashAllah), dan 
wordt het bedrag dat overblijft (na een reservering voor een eventuele budgetoverschrijding 
bij onvoorziene zaken) in het potje geplaatst van het volgende project (zie Roadmap 2045);  
 

 Een regel op de plaquette per donatie (of meerdere als ze opgeteld zijn) mag maximaal uit 2 
namen bestaan; 
 
 

 ICCW houdt zich het recht namen in te korten (i.v.m. max lengte per regel) of aan te passen;   
 



 Alleen bestaande (geen verzonnen) namen worden overgenomen op de plaquette;  
 
 

 Het is mogelijk om een donatie op te geven voor de familie, dan wordt i.p.v. het individu de 
familienaam geplaatst;   
 

 Let goed op bij het opgeven van je naam, deze wordt namelijk 1 op 1 overgenomen;   
 
 

 De plaquette kent een maximum van 480 namen, dit kunnen er minder worden i.v.m. 
meerdere donaties per persoon, maar NOOIT meer; 
 

 Mochten we dicht bij het beoogde doel komen van 480 ‘dragers’, zullen wij het tijdens de 
LIVE event aangeven. Zodra de 480 ‘dragers’ bereikt zijn, wordt elke daaropvolgende 
donatie gezien als een ‘standaard donatie’ voor de overige werkzaamheden die niet 
beraamd waren of het volgende project (NB geen naam op plaquette); uiteraard is de 
plaquette niet hetgeen waar het hier om draait, maar we willen volledig zijn in de 
communicatie. 
 
 

 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het wel of niet plaatsen van namen, alle 
rechten voorbehouden aan het bestuur ICCW; 

 

 Contant doneren is mogelijk, maar niet wenselijk i.v.m. de aangescherpte 
Coronamaatregelen, neem daarvoor contact op met het bestuur 06 87 239 979 of mail naar 
info@icww.nl 
 
 

 Daarnaast kunnen de mensen die het lastig vinden om via de site te doneren ook middels 
een open tikkie te doneren. Tikkie: 
https://tikkie.me/pay/ICCWoerden/nxmAaeLrCDMC6p2F163epA 
 
 

 Of, een tikkie voor een ‘drager’ 250,- euro: Tikkie: 
https://tikkie.me/pay/ICCWoerden/dh84ujMvchm1pDmyWXAwy5 
 
 

 Ook kun je de donaties door appen naar 06 87 239 979. Je krijgt dan meteen een Tikkie 
toegestuurd om te betalen. Mocht je contant willen betalen dan graag een afspraak maken 
ook via dit nummer (zie ook hierboven). 


