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 in wijkcentrum Het Kernhuis. Tijdens dit diner
gaan we terug naar originele bestemming van ons gebouw: De Boerderij. Het belooft een gezellige avond met heerlijk eten en
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 netwerkgelegenheid aangeboden. Reserveren is nu mogelijk, kijk voor meer informatie op onze
Facebookpagina, of ga naar scoutingjanhilgers.nl/benefietdiner

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
Let op! Als je geen ‘Bedankt!’ te zien krijgt na het aanvragen, is er iets fout gegaan. Er zijn namelijk enkele aanvragen fout of
niet doorgekomen. Mocht je twijfelen, doe de aanvraag dan opnieuw of stuur een e-mail naar verbouw@scoutingjanhilgers.nl

Kerstkaarten
Wat super om de kinderen zo enthousiast te zien. Ze hebben zelf kerstkaarten ontworpen, deze hebben we laten drukken en
hier zijn sets kaarten van gemaakt. In elke set zitten 8 handgemaakte kaarten en deze worden voor 6 euro verkocht.
Deze actie is nieuw voor ons, maar tot nu toe zijn de reacties positief. Er zijn dan ook al een hoop sets verkocht gelukkig!
De actie loopt tot het nieuw jaar, de niet verkochte sets met kaarten kunnen ingeleverd worden bij de eigen speltakleiding.
Deze sturen wij daarna retour.

Sponsormuur
We zijn een samenwerking aangegaan met Frouwien Soenveld, een keramiste uit Wageningen die in het verleden prachtige
sponsormuren gemaakt heeft voor andere scoutinggroepen. Bedrijven, verenigingen en vrienden van onze vereniging kunnen
een door haar handgemaakte tegel kopen. De tegels variëren in grootte, zo is er al een tegel van 10x20 cm voor 100 euro!
Daarnaast zijn er tegels van 20x20 cm voor 250 euro en 30x20 cm voor 350 euro.
Uw ontwerp en eventuele tekst wordt op de keramiek-tegels met de hand vervaardigd, de tegels gaan verscheidene keren in
de oven en worden uiteindelijk met veel zorg op onze sponsormuur gezet.
De inschrijving is geopend, de eerste tegels zijn al besteld. Bedrijven, verenigingen of vrienden die de groep een warm hart
toedragen kunnen naar onze website gaan: scoutingjanhilgers.nl/sponsors

Tussenstand

€ 4.507,38

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

€1.965
€254
€52,54
€124
€50
€1.450
€61,20
€550,64

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

