
    Banknummer: NL86 RABO 0113 7074 36 EUR

    p/a  Kasselderstraat 4a, 7065 BW  Sinderen

    Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.

  Wordt U ook Vriend van de

    Kerk- en Fietspaden op Sinderen?

    Tel: 06 23230558

    email: kerkenpadensinderen@gmail.com



      Kerk- en fietspaden in het     Helpt u mee?         Machtigings- en opzegformulier 

      Sinderense buitengebied      Wilt u ook Vriend van de Kerk- en Fietspaden  

        In het mooie buitengebied van Sinderen is      Sinderen worden? Wij vragen u dan om een            naam:

        sinds 2007 ruim 11 km fiets- en wandelpad      jaarlijkse donatie te doen. Bij voorkeur via

        aangelegd. Dit is gedaan door de vrijwilligers      een machtiging tot automatische afschrijving,            adres:

        van de Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen      omdat dit voor ons lagere kosten met zich mee-

        e.o. Een tot dusver geslaagd project, getuige      brengt. Dit kan via het bijgevoegde machtigings-            postcode en plaats:

        alle complimenten die we als stichting krijgen.      formulier. Maar we zijn ook heel blij met een een 

     eenmalige donatie aan onze stichting.            tel.:

      Het wordt nog mooier            email:

        Indien er mogelijkheden zijn, willen we doorgaan     Wat doen we met uw donatie?
        met het aanleggen van nieuwe fietspaden.      We besteden ontvangen donaties met name            bedrag:    € per jaar

        Ook benutten we kansen voor het opknappen      aan activiteiten waarvoor geen subsidie mogelijk 

        van verbindingen tussen de al aangelegde      is, dus die we anders niet kunnen bekostigen:            bank/giro rek.nr.:

        paden. Waar mogelijk worden de huidige paden   

        verfraaid met bankjes, beplanting en bebording.         ■  Onderhoud en aanschaf van gereedschap     

            en machines en bijkomende kosten (bv. brandstof)              Hierbij machtig ik tot wederopzegging de

        ■  Voorzieningen langs de paden (bankjes,              Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen

      Wat mooi is, willen we zo houden             fietsenrekken, bebording en dergelijke)              e.o. om één maal per jaar bovenstaand  

        Na alle inspanningen voor de aanleg is het         ■  Uitbrengen van fiets- en wandelroutes              bedrag af te schrijven van genoemd 

        zaak om de paden ook goed te onderhouden.             en onze jaarlijkse nieuwsbrief              rekeningnummer.

        Voor dit onderhoud is geen subsidie beschikbaar.         ■  Attenties of activiteiten voor onze vrijwilligers, die 

        Daarom doen we een beroep op u. Want om             jaarlijks vele onbetaalde uren steken in de aanleg,              Hierbij trek ik mijn machtiging in aan de

        de paden ook in de toekomst mooi te             maar vooral in het onderhoud van onze paden.              Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen

        (onder)houden hebben we uw steun nodig.              e.o. om één maal per jaar bovenstaand  

     Als dank voor uw bijdrage ontvangt u jaarlijks              bedrag af te schrijven van genoemd 

     onze nieuwsbrief. Maar veel belangrijker: U kunt              rekeningnummer.

     fietsen en wandelen over onze mooie paden!

    Schenken en de fiscus
     Onze stichting is aangemerkt als Algemeen Nut          datum:

     Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw

     giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

     Meer informatie hierover via www.anbi.nl en          handtekening:

     www.belastingdienst.nl.


