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
Zaterdag 23 januari hebben wij een zeer succesvol benefietdiner gehad. We hebben negentig gasten kunnen verwelkomen in
wijkcentrum het Kernhuis en daarmee meer dan €2.400 opgehaald! Het diner is bereid door twee professionele koks in de
keuken van het Kernhuis. Overdag is er hard gewerkt onder de bezielende leiding van de koks. De hele avond was erg
sfeervol met de aankleding, de bediening en de muziek in het thema Boerderij. De gasten waren dan ook zeer te spreken over
het heerlijke eten en de gezellige avond. Er waren zelfs al verzoeken om het over 3 maanden weer te organiseren!
Het gezelschap bij het benefietdiner was zeer gemêleerd. Er waren veel (oud-) leden van de Scoutinggroep en hun familie,
enkele gemeenteraadsleden, buurtbewoners en de nieuwe voorzitter van Scouting Nederland. Daarnaast was er, op
uitnodiging van Stichting Idee in Uitvoering, een groep van 13 vrijwilligers aanwezig. Ter afsluiting van het diner was er een
loterij met schitterende prijzen. Het diner en de loterij zijn mede mogelijk gemaakt door o.a. wijkcentrum Het Kernhuis,
Avablooms flowers&more, Brood&Co en onze vrijwilligers. Bedankt!

Enthousiaste ouders/verzorgers/vrijwilligers gezocht!
Binnenkort helpen wij als groep bij een aantal activiteiten in de gemeente, waarvoor we een vergoeding krijgen. Hiervoor
zoeken wij extra vrijwilligers die het leuk vinden om op één of meer van de onderstaande dagen samen met ons er een succes
van wil maken. Vragen, opmerkingen en aanmeldingen mogen gestuurd worden naar bestuur@scoutingjanhilgers.nl
16 april

Bevrijdingsdag Ede

27 april

Koningsdag Ede

11 juni

Schaapscheerdersfeest Ginkelse Heide

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

Tussenstand

€ 9.345,39

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

€1.975
€269
€95,52
€320,31
€50
€3.400
€75
€721,74
€2.438,82

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

