Hellenic Electronic Center (HEC), 10201 Grosvenor Pl. STE 614, N. Bethesda MD 20852, U.S.A.

October 1st, 2016
Ελληνικά στην δεύτερη σελίδα

Annual Fundraising 2016 – Donation Confirmation

Dear Mr. Haris Roufas,
The Hellenic Electronic Center Fundraising Committee would like to thank-you for heartfelt
and committed support to this year’s appeal for funds.
Your total contribution of $10.00 US [October 1st, 2016] is deeply appreciated and will be
allocated for the required amounts needed to keep the HEC organization open and
accessible to Hellenism.
Your donation is tax deductible as HEC is a IRS 501(c)(3), with Federal ID: 51-0377653 and
your donation is listed among Donors for the Fundraising Campaign of 2016.
http://www.greece.org/hec/donate/
HEC is operating solely with 100% non-paid volunteers.
On behalf of the HEC Executive Council (EC), I sincerely thank-you.
Eleni Bomi
HEC Secretary
hec@greece.org
www.greece.org

_________________
About HEC:
The Hellenic Electronic Center (HEC) is a non-profit 501(c)(3) organization operating with
100% non-paid volunteers.. HEC is a cultural and educational Center whose main objective is
to promote Hellenic culture and establish a network among Hellenes, Philhellenes, and
Hellenic organizations around the world. HEC provides free computer services and technical
support to non-profit Hellenic organizations and projects worldwide.
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Hellenic Electronic Center (HEC), 10201 Grosvenor Pl. STE 614, N. Bethesda MD 20852, U.S.A.

1η Οκτωβρίου 2016

Ετήσια Εκστρατεία Δωρεάς 2016 - Επιβεβαίωση Δωρεάς

Αγαπητέ κε Χάρη Ρουφά,
Η Ερανική Επιτροπή του HEC (www.greece.org) θα ήθελε να σας εκφράσει ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την τόσο υπέυθυνη συμπαράστασή σας στο κάλεσμα για χρηματική βοήθεια.
Η συνολική σας δωρεά των $10.00 US [ 1η Οκτωβρίου 2016] εκτιμάται βαθύτατα και θα
χρησημοποιηθούν να συνεχίσουμε το έργο μας προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στον
Ελληνισμό.
Η δωρεά σας έχει φορολογική εξαίρεση στις Η.Π.Α. ως το HEK είναι μη-κερδοσκοπικός
οργανισμός 501 ©(3), with Federal ID: 51-0377653 και η δωρεά σας καταγράφεται μαζί με
όλους τους δωρητές που ανταποκρίθηκαν γιαν την Ετήσια Εκστρατεία Δωρεάς του 2016.
http://www.greece.org/hec/donate/
Το HEC λειτουργεί 100% με μη-αμοιβόμενους εθελοντές.
Ειλικρινώς σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Δ.Σ. του HEC.
Ελένη Μπόμη
Γραμματέα του HEC
hec@greece.org
www.greece.org

_________________
About HEC:
Το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο (HEC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 501(c)(3) οργανισμός
που λειτουργεί με 100% μη-αμειβόμενους εθελοντές. Το HEC είναι ένα πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό κέντρο του οποίου κύριος στόχος είναι να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό και να
προσφέρει ένα δίκτιο επικοινωνίας μεταξύ Έλληνες, φιλέλληνες, και ομογενειακών οργανώσεων
ανά τον κόσμο. Το HEC προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικής
υποστήριξης σε Ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και Ελληνικών έργων.
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