VRIENDENKRING DRESS FOR SUCCESS
AMSTERDAM
Help mee om mensen uit de armoede te halen
De missie van Dress for Success is vrouwen en mannen in staat te stellen economische
onafhankelijkheid te bereiken.

Wat Dress doet....
Jaarlijks worden 1000 werkzoekenden met een
minimuminkomen voorzien van een passende outfit voor een
sollicitatie of pitch. Zo helpt Dress For Success Amsterdam
mensen in de bijstand / op de armoedegrens succesvoller te
zijn bij sollicitaties. Dit doen wij door het gratis verstrekken van
kleding indien men aanwijsbaar een sollicitatiegesprek heeft.

Vijftig vrijwilligers verzorgen onder de begeleiding van een betaalde kracht de kleedsessies en runnen de
winkel. Circa 70% vindt na onze kleedsessies ook daadwerkelijk een baan. Een mooie, nieuwe passende
outfit zorgt voor veel zelfvertrouwen, een belangrijke voorwaarde voor succesvol solliciteren. Op onze
website www.dfs-amsterdam.nl kunt u onder het tabblad "voor & na foto's" voorbeelden zien van het
groeiende zelfvertrouwen. Op deze manier helpen wij vele gezinnen te ontsnappen aan de armoede.

Middelen....
Voor circa 500 mensen ontvangen wij subsidie of vergoedingen van werkbedrijven. Voor de 500 anderen
zoeken wij dekking d.m.v. fondsen, sponsors en donaties. Om werkzoekenden te kunnen blijven voorzien
van representatieve kleding is jaarlijks voldoende financiële steun nodig.

Steun voor Dress via de Vriendenkring
De Vriendenkring Dress Amsterdam is een groep bedrijven die de missie van Dress onderschrijft en zich
inzet om voor Dress for Success Amsterdam de noodzakelijke aanvullende financiële middelen te
organiseren. U of uw organisatie kan Dress daarbij financieel ondersteunen met een vriendenpakket op
maat. Wij tonen uw bijdrage dan op de website met "voor & na foto's" met uw (bedrijfs)naam.

De Vriendenkring pakketten....
Pakket Platina voor € 4500; waar wij 30 klanten gratis mee kleden
Pakket Goud voor € 3000; waar wij 20 klanten gratis mee kleden
Pakket Zilver voor € 2250; waar wij 15 klanten gratis mee kleden
Pakket Brons voor € 1500; waar wij 10 klanten gratis mee kleden
Alle tarieven zijn excl. 21 % BTW

Word vriend van Dress Amsterdam!
Graag lichten we persoonlijk de mogelijkheden toe. U bent ook van harte welkom in de
winkel. Dan kunt u zelf zien hoe wij werkzoekenden, die jaren op een minimum
inkomensniveau hebben moeten leven, aan een passende outfit helpen en zo met trots
naar hun sollicitatiegesprek kunnen gaan.
Wij gaan graag met u in gesprek!
Naam bedrijf:_________________________________________________________________________
Naam contactpersoon: Hr/mw____________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________________
Postcode/ plaats:______________________________________________________________________
Email adres factuur:____________________________________________________________________
Referentie op factuur:___________________________________________________________________
Wij steunen Dress Amsterdam met het volgende pakket:
( ) pakket platina ( ) pakket goud ( ) pakket zilver ( ) pakket brons
Handtekening:________________________________________________________________________
Dit ingevulde formulier graag scannen en mailen naar penningmeester.amsterdam@dressforsuccess.nl
Dress for Success Amsterdam
Burgemeester de Vlugtlaan 200-204 | 1063 BT Amsterdam
t: 020 6157370 | e: winkel.amsterdam@dressforsuccess.nl
www.dfs-amsterdam.nl

