Steun de nieuwe stichting SVM!

De Stichting Verantwoord Mediagebruik
(SVM) heeft vandaag voor de somma van
€ 1,- RDNet overgenomen. De dienstverlening aan scholen, zakelijke en particuliere
abonnees wordt hiermee gecontinueerd.

Doel stichting
SVM wil het bewust en verantwoord
mediagebruik bevorderen. Om dit mogelijk
te maken is er een steunfonds opgericht
die de SVM-activiteiten ondersteunt en tijdelijke tekorten aanvult.
Kosten en baten
Het RD heeft fors geïnvesteerd in RDNet.
SVM plukt daar nu de vruchten van en wil
verder bouwen op het fundament dat het
RD heeft gelegd. De eerste twee jaar zal de
stichting met verlies draaien. De verwachting
is dat in het derde jaar de inkomsten via

abonnementen en schooldiensten de kosten
overstijgen.

Uw steun is nodig!
Help mee de eerste twee jaar te overbruggen.
We roepen alle RD-abonnees, schoolbesturen
en ondernemers op de nieuwe stichting te
steunen. Met uw gift kan een verantwoorde
internetvoorziening voor onze scholen maar
ook voor de hele gezindte in stand blijven!

Stort uw gift

38 58 06 361

op rekeningnummer
t.n.v. Stichting Steun Verantwoord Mediagebruik te Ridderkerk. Met uw medewerking
blijft er nu en in de toekomst een verantwoorde internettoegang voor de hele
gezindte!

RDNet-abonnees: bedankt!
Alle scholen, particuliere en zakelijke abonnees die in de achterliggende maanden
RDNet, ondanks onzekerheden, zijn trouw
gebleven: bedankt! De stichting hoopt u
in de toekomst met dezelfde producten
van dienst te zijn. Alle open internetters
in de gereformeerde gezindte roepen we
op: kies nu voor een abonnement van de
nieuwe stichting.

In het SVM-bestuur hebben zitting:
• de heer W. Büdgen,

voorzitter centrale directie Wartburgcollege;
• ing. A.A. Gorter,
Coördinator ICT-opleidingen Hoornbeeckcollege;
• dr. K. Ruitenberg,
bestuurslid Kerstenonderwijscentrum;
• drs. C. Spek RA;
• de heer B. van der Starre, ondernemer;
• de heer B. Verweij, ondernemer en bestuurslid
reformatorische po-school;

Goed besteed
SVM heeft een ideëel doel. Om die reden
worden de eventuele winsten die de stichting
in de toekomst maakt, gebruikt om de producten voor het onderwijs en de particulieren
betaalbaar te houden. Ook zal de stichting
zich inzetten voor kwaliteitsverbetering van
de filterdiensten.

Deze advertentie is gesponsord door een ondernemer die de doelstelling van SVM van harte onderschrijft.

• mr. J.W. Voorwinden,
beleidsmedewerker VGS.
Voorzitter van het bestuur is de heer H. Vos,
directeur van de VGS.
Binnenkort wordt er naast het stichtingsbestuur een raad

Voor de hele gezindte!

van advies gevormd. Hierin zullen vertegenwoordigers
uit de breedte van de hele gezindte zitting hebben.

