
“Veel mensen die ik tegenkom  

baseren hun mening over LHBT’s 

op mythes en stereo typen.  

De enige manier om die mythes 

en stereotypen tegen te gaan  

is door mensen de werke lijkheid  

te laten zien. Zichtbaarheid van 

de LHBT gemeenschappen is 

een essentiële eerste stap om  

die mythes en stereotypen tegen  

te gaan. Pride Photo Award  

is een welkome toe voeging aan  

die zichtbaarheid.”

Boris Dittrich, lid van het 
Comité van Aanbeveling

cindy aquino parisa taghizadeh marika puicherchris rijksen

ik machtig hierbij Pride Photo Award om een bedrag van    € automatisch van mijn bankrekening af te schrijven
per     maand     kwartaal      half jaar      jaar.

Voorletters Tussenvoegsel Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats 

E-mailadres

Telefoonnummer

Datum en plaats

Bankrekeningnummer (IBAN)

word vriend  
van pride photo award
vanaf 25 euro per jaar

doorlopende sepa-machtiging

Pride Photo Award is de eerste internationale fotowedstrijd over seksuele en gender diversiteit. De jaarlijkse 
expositie in Amsterdam met krachtige, aansprekende beelden trekt elke keer weer veel belangstelling.  
Een breed publiek komt via Pride Photo Award in aanraking met de schoonheid van diversiteit.

Pride Photo Award wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van vele vrijwilligers, bedrijven en parti culieren. 
U kunt ons ook helpen met een bijdrage van minimaal 25 euro per jaar. Hiervoor nodigen wij u met een 
introducé uit voor een exclusieve bezichtiging van de jaarlijkse expositie, voorafgaande aan de officiële 
opening. Daarnaast houden wij u op de hoogte via een speciale Pride Photo Award nieuwsbrief.  

Hoe wordt u Vriend van Pride Photo Award?
Met een minimale donatie van 25 euro per jaar helpt u mee aan het groeiende succes van Pride Photo Award. 
Vul onderstaande machtiging in en mail deze naar:

info@pridephotoaward.org

Incassanten ID:  NL47ZZZ515911460000
Triodosbank: NL72 TRIO 0198 4183 53

Door invullen en opsturen van dit formulier geeft u toestemming aan Pride Photo Award om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te 
schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken door uw bank. U kunt deze machtiging op ieder moment opzeggen.

Ja,

mailto:info%40pridephotoaward.org%20?subject=machtigingsformulier%20vrienden
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