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!

We zijn er bijna, bedankt voor de inzet tot nu toe!
Het is al even geleden sinds de vorige Zie Ze Bouwen in februari, maar we hebben zeker niet stilgestaan!
Wat zijn we ongelooflijk trots op alle mensen die zich inzetten voor onze vereniging. We hebben afgelopen periode actief
geholpen tijdens Koningsdag in de Maandereng, daarnaast hebben we ondersteuning verleend tijdens Bevrijdingsdag, Kunst
in de Vallei in CineMec en wordt er actief gelobbyd bij bedrijven en instanties. Niet alleen voor de aankoop maar ook voor de
uiteindelijk verbouwing van de boerderij.
Ook prijzen we ons gelukkig met bedrijven en bevriende Scoutinggroepen die bij ons al een tegel hebben aangeschaft,
waarvoor dank! Dankzij de inzet van het bestuur hebben we een ook grote bijdrage mogen ontvangen van het Regio Fonds
van de RaboBank en Stichting Idee in Uitvoering. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Met een totaal (acties en
fondsen) van € 31.548,04 komen we nu al erg dicht bij de benodigde 40.000 euro!
We zijn er echter nog niet, en daarom vragen we u om uw kind te ondersteunen tijdens de verkoop van de jaarlijkse
Scoutingloten, die de speltak leiding aan uw kind heeft uitgedeeld. Ook vragen we uw aandacht om eens bij uw werkgever te
polsen of een kleine sponsoring voor onze Scouting misschien mogelijk is? Bijvoorbeeld een sponsortegel!

Sponsor een tegel!
Afgelopen maand zijn de eerste tegels bij onze keramiste onthuld door bevers en welpen van onze groep.
De tegels zijn verkrijgbaar in 3 formaten, 10x20cm, 20x20 cm en 30x20 cm. Voor bedrijven en verenigingen zijn de prijzen
vastgesteld op 100 euro, 175 euro en 250 euro. Maar speciaal voor onze eigen (oud-)leden en hun ouders en (oud)-leiding
verkopen we de kleinste tegels voor 55 euro per stuk! Dus dit is een leuke kans om je tekst met mooie afbeelding voor altijd
aan de muur te krijgen van onze boerderij!
Heb je hiervoor interesse? Stuur dan een mailtje naar sponsoring@scoutingjanhilgers.nl
En denkt u daarnaast alstublieft mee, misschien met bedrijven die bij u bekend zijn? Misschien wilt uw eigen werkgever wel
een duit in het zakje doen?

Obligaties
Naast tegels is er ook nog steeds 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 acties
Steunscouting.nl
Legoboerderij
SponsorKliks
Generosity.com
Voorwaardelijke giften
Obligaties
Lege flessen
Kerstmarkten
Benefietdiner
Kerstkaarten
Kunst in de Vallei
Bevrijdingsdag
Koningsdag
Rabobank Regio Fonds
Stichting Idee in Uitvoering

€ 31.548,04
€ 2.000
€ 269
€ 95,52
€ 320,31
€ 50
€ 3.400
€ 75
€ 721,74
€ 2.438,82
€ 280
€ 500
€ 200
€ 1.197,65
€ 15.000
€ 5.000

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

