Wat is er ook al weer 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 € 40.000,- overblijft wat onze hypotheek-aanvraag niet kan dekken.
Dit bedrag moeten we met de hele groep op zien te brengen, een hele uitdaging!

Benefietdiner
Op zaterdag 23 januari 2016 zal Scouting Jan Hilgers een diner organiseren. Tijdens dit diner gaan we terug naar originele
bestemming van ons gebouw: De Boerderij. Momenteel zijn we druk op zoek naar een geschikte locatie.
Het belooft een gezellige avond met heerlijk eten met een unieke Scouting beleving te worden. We hopen een breed scala
aan gasten te mogen verwelkomen, zoals onze leden, lokale politiek, collega scouting groepen, sociaal maatschappelijk
partners en het bedrijfsleven. Naast een gezellig uitje wordt dus ook een unieke netwerk gelegenheid aangeboden.
In de loop van december zullen we de uitnodigingen uitsturen, dus houdt de berichtgeving in de gaten en wees er straks op
tijd bij met het aanschaffen van entreebewijzen!

Obligaties
Omdat het binnen te halen bedrag nog best groot is, is de kans aanwezig dat het ons niet op tijd gaat lukken het geld binnen
te halen. Daarom is er de mogelijkheid 'voorwaardelijk' te doneren of om mee te doen aan onze obligatielening. Het is mogelijk
om in te schrijven voor (een of meerdere) obligaties van €1000, €500 of €100. Meer informatie staat op de website:
scoutingjanhilgers.nl/obligaties

Lego
We bouwen ons clubhuis (een oude boerderij) na op schaal Iedereen die mee wil helpen kan blokjes kopen om ons te
steunen. Er zijn in totaal ruim 1600 blokjes te koop voor 3 euro per stuk. Als we alles verkopen hebben we al 12% van het
totale eindbedrag!
Helpt u ons met de financiering van het gebouw door het kopen van legoblokjes? De leiding die aanwezig is tijdens de
opkomst van uw kind kan u hierbij helpen! De blokjes zijn ook digitaal te kopen via tiny.cc/legosteen

Winterfair
Zaterdag 12 december organiseert Scouting Jan Hilgers een Winterfair in het centrum van Ede. Hier willen wij van alles gaan
verkopen, zoals kerstkaarten en zelfgebakken lekkernijen. Onder het motto Heel Scouting Bakt komt er begin december een
intekenlijst op scouting te hangen voor iedereen die iets wil bakken voor de verkoop. Er komt ook een plek om andere
zelfgemaakte dingen in te leveren. Daarnaast is de organisatie op zoek naar ouders die tijdens de Winterfair willen helpen met
ondersteuning en verkoop. Stuur voor meer informatie een e-mail naar verbouw@scoutingjanhilgers.nl

Gezocht: bedrijven en vrijwilligers
Het sponsorteam heeft de afgelopen tijd gewerkt aan pakketten om bedrijven te werven als sponsor. Nu zoeken we bedrijven
die onze mooie scoutinggroep willen sponsoren. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere keren langs
deze bedrijven willen gaan om met ze in gesprek te gaan over sponsoring. Het sponsorteam zorgt voor alle nodige
voorbereiding en informatie! Interesse als bedrijf of vrijwilliger? Mail dan naar sponsoring@scoutingjanhilgers.nl of kijk op
scoutingjanhilgers.nl/sponsoren

Tussenstand

€ 995,25

Steunscouting.nl
Legoboerderij
SponsorKliks
Generosity.com
(Engelstalige crowdfunding)
Voorwaardelijke giften
Obligaties

€370
€84
€17,25
€124
€100
€300

Contactgegevens

Meer informatie

Over de aankoop en verbouwing:
verbouw@scoutingjanhilgers.nl

scoutingjanhilgers.nl/aankoop

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

