Word donateur en steun

Stichting De Hoornse Schouw
en vaar met ons mee

Stichting De Hoornse Schouw heeft sinds 1993 twee Hoornse Schouwen (de HN1 uit 1916 en de HN20 uit 1934) in
beheer. De schouwen, ook wel spekbakken genoemd, zijn historische zeilende vissersschepen. De schouwen zijn door
de stichting gerestaureerd in de staat waarin zij jarenlang vanuit Hoorn gevist hebben. De schepen zijn dan ook uniek
Hoorns historisch erfgoed.
Ook heeft de stichting 2 fuikenboten in beheer, de HN1 en de HN30. Bij restauratie staat authentieke en originele
staat hoog in het vaandel.
De schepen worden onderhouden en in de vaart gehouden door een team van
vrijwilligers. Om dit doel te verwezenlijken is uiteraard geld nodig. Hiervoor zijn
wij afhankelijk van subsidies, donateurs en verhuur van de schepen.
Wilt u ons helpen door donateur te worden? Daarmee draagt u bij aan het
behoud van deze voor Hoorn zo karakteristieke varende monumenten.
Voor een minimale donatie van € 15,- per kalenderjaar ontvangt u onze
nieuwsbrief per e-mail of per post en een uitnodiging voor onze
donateursavond. Op deze midzomeravond wordt u op de hoogte gebracht van
het reilen en zeilen van onze stichting en krijgt u aansluitend een zeiltochtje op
één van onze schouwen aangeboden.
Bij een donatie van minimaal € 100,- heeft u tevens recht op een vaartocht van
meer dan een uur met maximaal 6 volwassenen en wordt u gevaren met een
ervaren schipper en maat op een dag dat het u uit komt.
Donateurs krijgen tevens een korting van 20% op de huur van onze schouwen.
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting, omdat wij een ANBI status hebben.
Donateur worden kan door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer:
NL35 INGB 0006 5038 22 tnv Stichting de Hoornse Schouw.
Wilt u voor onze administratie bij overmaking onderstaande gegevens invullen en opsturen naar ons
post adres. Uiteraard kan e-mailen ook.
Contant betalen is ook mogelijk bij een bezoek aan ons op het Centrum Varend Erfgoed Hoorn op het Oostereiland.
Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en het formulier inleveren bij één van onze vrijwilligers?
U kunt ons vinden op het Oostereiland in Hoorn:
Postadres: Schuijteskade 22, 1621 DE Hoorn
Op internet: www.dehoornseschouw.nl
E-mail: info@dehoornseschouw.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil Stichting de Hoornse Schouw graag steunen en word donateur!
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: ..……………………………………………………………………………………………
E-mail: ..…………………………………………………………………………………………………………………
Bedrag: €………………………… eenmalig / jaarlijks (u krijgt een herinnering)

