Wat is er aan de hand?
Ons huidige gebouw is toe aan het broodnodige onderhoud, maar
we zullen het eerst moeten kopen van de gemeente.
We bestaan al sinds 1990, en al sinds 2003 in dit gebouw. Er is
momenteel geen zicht op een andere oplossing dan het kopen en
verbouwen van het gebouw.
Concreet betekent dit dat er € 50.000,- overblijft wat onze
hypotheek-aanvraag niet kan dekken. Dit bedrag moeten we met de
hele groep op zien te brengen, een hele uitdaging!

Wat kunt u doen?
Kom samen met ons in actie om de boerderij te behouden! Help ons met acties, sponseringen, doneren en alle
andere ideeën om geld in te zamelen. Onze dank is groot!
1. Direct sponsoren
Direct geld overmaken is altijd mogelijk. Het rekeningnummer hiervoor is:
STG Behartiging Belangen Jan Hilgers
NL94 INGB 0003 4231 07
o.v.v. ‘Donatie’
2. SponsorKliks
Als u online winkelt, kunt u meteen onze groep sponsoren zonder extra te betalen. Dit kan als u via onze SponsorKliks
de aankopen doet. Kijk voor meer informatie en de aangesloten winkels op:
scoutingjanhilgers.nl/sponsorkliks
3. SteunScouting
Via het platform van Scouting Nederland zijn wij een crowdfunding campagne begonnen. Ook hier kunt u geld
doneren.
scoutingjanhilgers.steunscouting.nl
4. Overige acties
Waar zijn wij zelf verder mee bezig? Een kort overzicht:
We gaan langs fondsen en bedrijven
We zamelen oud papier en oude cartridges in
We organiseren een benefietdiner
We organiseren een kerstmarkt in het centrum van Ede

Wat hebben we al?
Scouting Jan Hilgers staat voor de uitdaging €110.000 euro bij elkaar te
krijgen voor de aankoop van het gebouw. Hiervan kan €20.000 door
middel van eigen vermogen worden betaald, de gemeente wil naar alle
waarschijnlijkheid ook €20.000 bijdragen. Met onze huidige begroting
kunnen we ongeveer €30.000 lenen bij de bank. De overige €50.000
zullen we bij elkaar moeten verzamelen door sponsoring, donaties, en wie
weet heeft u nog een goed idee?

Contactgegevens

Meer informatie

Over de verbouwing:
verbouw@scoutingjanhilgers.nl

scoutingjanhilgers.nl/verbouwing

Over Zie Ze Bouwen:
communicatie@scoutingjanhilgers.
nl
Andere onderwerpen:
bestuur@scoutingjanhilgers.nl

