
WORD LID VAN DE TRUE 

PRICE FOOD CLUB 
 

De True Price Food Club is een besloten club van ondernemers, gamechangers, 
leiders en impact investeerders die zich binnen en buiten Nederland inzetten 
voor een voedselrevolutie in de vorm van ‘true pricing’ van dierlijk voedsel. 
Hierdoor krijgen meer plantaardige alternatieven een impuls met enorme 
positieve effecten voor volksgezondheid, klimaat, natuur en dierenwelzijn. 

 

HOE WERKT HET? 
WAAR KRIJG JE TOEGANG TOT? 

– Als lid van de club krijg je exclusief toegang tot onze exclusieve events. 
Minstens 2 keer per jaar organiseren we waardevolle evenementen met 

interessante sprekers, leerzame veldbezoeken en natuurlijk heerlijk eten! Ook 
krijgt u 20% korting op events van onze partners, bijvoorbeeld van 

Bridge2Food. 
– Tijdens deze events heb je de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden en 

een introducé mee te nemen. 
 

WAAR GAAT JOUW DONATIE NAARTOE? 
– Jouw bijdrage gaat integraal naar high impactprojecten van de TAPP Coalitie, 
waardoor je heel het jaar door bijdraagt aan een toekomst die veel gezonder is 

voor mensen en de planeet. 
– Met jouw bijdrage kunnen we grotere projecten vooruit plannen en nog 

meer impact maken, ook op internationaal gebied! 
 

BEDRAG EN LIDMAATSCHAP 
– Lid worden van de True Price Food Club gaat op basis van donatie naar eigen 

inzicht (minimaal €1,000 per jaar, €500 per half jaar). 
– Je geniet van fiscaal voordeel omdat je jouw gift volledig van de 

inkomstenbelasting kunt aftrekken (zie hieronder voor meer info) 
 

Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@tappcoalitie.nl en cc. Bobby 
Verbaan: bobby@tappcoalitie.nl  

 
 
 

 



DE VOORDELEN 
– Je doet een groot netwerk op. De TAPP Coalitie werkt samen met veel 
nationale en internationale organisaties en heeft meer dan 50 partners! 

–Je kunt gratis naar exclusieve events als lid van de True Price Food Club, zoals 
een gratis bezoek aan een volgend Plant The Future Diner in Nieuwspoort, Den 

Haag (van onze partner Transitie Coalitie Voedsel) of vegan restaurants. Je 
krijgt korting op events van partners, bijv. het 3-daagse Summit event van 

Bridge2Food in juni 2022 in Wageningen. 
–Je draagt bij aan een betere wereld, doordat wij met meer financiële 
mogelijkheden het concept van ‘true pricing’ meer op de nationale en 

internationale agenda kunnen zetten. Als de eerlijke prijs voor vlees wordt 
ingevoerd, zal hiermee de vleesconsumptie in EU (landen) met 50% dalen.  

–Als exclusief lid ontvang je als eerste het nieuws met een exclusieve 
nieuwsbrief alleen voor leden. 

–Geen moeilijk gedoe: jouw bijdrage is fiscaal aftrekbaar! 
–Een uitstekende en persoonlijke service, met een direct contactpersoon. 

 

WORD JIJ LID? VUL DAN HET 
FORMULIER PERIODIEKE SCHENKING 

IN! 
HTTPS://WWW.TAPPCOALITIE.NL/IMAGES/FORMULIER-3-OVEREENKOMST-

PERIODIEKE-SCHENKING-TAPP-COALITIE-1639559505.PDF 
 

 
 

AANVULLENDE INFORMATIE EN 
ANTWOORD OP VRAGEN 

Is mijn donatie wel fiscaal aftrekbaar? Ja, De TAPP Coalitie is een door ANBI 
erkende non-profitorganisatie. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar. Wil je ons 
steunen met een groter fiscaal voordeel? Vul de Overeenkomst Periodieke 
Schenking in en stuur het naar TAPP Coalitie Nederland. Minahassastraat 1, 
1094 RS Amsterdam. 



 

Kan ik ook gewoon een donatie doen aan de TAPP Coalitie? Ja, dat kan 
zeker. Gelieve gewenste bedrag over te maken naar onderstaande rekening. 
Stichting True Animal Protein Price Coalition is een geregistreerde ANBI 
Fiscaal nummer: 860244623 
KVK nummer: 75339927 
Bankrekening NL27TRIO0379737965 
T.n.v. True Animal Protein PC. 
 
Zijn mijn gegevens wel beschermd? Uiteraard. De TAPP Coalitie werkt met 
een beveiligingssysteem en onze website provider past ook automatisch de 
SSL beveiliging toe.  
 

BEDANKT VOOR JOUW STEUN! 
De TAPP Coalitie is altijd heel erg blij met mensen die onze missie steunen. 

Met jouw inschrijving in de True Pricing Food Club en/of jouw donatie kunnen 
wij de wereld verduurzamen en ervoor zorgen dat toekomstige generaties 

goede vooruitzichten hebben.  
 

Namens de directeur van de TAPP Coalitie, Jeroom Remmers, bedanken wij jou 
hartelijk voor je inzet! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


