AANMELDKAART

WORD
PANELLID
MEETELLEN
IN AMSTERDAM

Lid worden is vrijblijvend. We
vragen je om af en toe een
vragenlijst in te vullen of om mee
te doen aan een adviesgesprek,
maar je hoeft niet altijd aan alles
mee te doen. Je kunt je op elk
moment weer afmelden als je
dat wilt.
We gaan zorgvuldig met je
gegevens om, je antwoorden
worden anoniem verwerkt.
We gebruiken je gegevens
alleen om contact met je op
te kunnen nemen.
Fijn dat je meedoet!
meetellen.nl

AANMELDKAART

Meetellen in Amsterdam nodigt
jou uit om ook mee te denken
en mee te praten in de stad.
Meedoen aan het panel kan als je
in Amsterdam woont of verblijft
en 18 jaar of ouder bent.

WORD
PANELLID

Meetellen in Amsterdam
organiseert een panel voor
mensen die wat extra hulp of
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken in het leven. Het
gaat om mensen die te maken
hebben met hulpverlening,
bijvoorbeeld door psychische
problemen, een verslaving,
schulden en/of een achtergrond
van dak- of thuisloosheid.

1000VA98412

Het panel van Meetellen in
Amsterdam zorgt ervoor dat je
je stem kunt laten horen. Een
panel is een groep mensen die
regelmatig adviseert over zaken
die hen aangaan.

MEETELLEN
IN AMSTERDAM

MEETELLEN IN AMSTERDAM
ANTWOORDNUMMER 98412
1000 VA AMSTERDAM

POSTZEGEL NIET NODIG

WORD JIJ PANELLID
IN AMSTERDAM?

Maak de gomrand vochtig, vouw de antwoordkaart dicht en druk de plakrand aan beide kanten goed aan.

vrouw
anders

o
o

per post

o

nee

nee bedankt

ja, leuk!

me aanspreekt

armoede
eenzaamheid
participatie / meedoen
dak- of thuisloosheid
geestelijke gezondheidszorg
verslavingszorg
Anders:

o
o
o
o
o
o
o

Ik wil ervaring delen over:
(niet verplicht, mag wel)

o

o	
ja soms, als het onderwerp

o

Ik wil ook graag meedoen aan andere
activiteiten zoals bijvoorbeeld
gesprekken of testpanels:

o	ja,  neem    dan    contact    met    me    op

o

Ik wil ondersteuning bij het invullen
van een vragenlijst

per e-mail

o

Ik ontvang een vragenlijst het liefst

o	
zeg ik liever niet

man

o

Ik ben een

WELKOM EN DANKJEWEL!

Postcode & plaats

Straat & huisnummer

Mijn geboortejaar is

Telefoon

E-mail

Achternaam

Voornaam

Ja, ik meld me aan als panellid
voor het panel Meetellen in Amsterdam.

AANMELDKAART

Maak de gomrand vochtig, vouw de antwoordkaart dicht en druk de plakrand aan beide kanten goed aan.

