Nieuwsbrief 2 november 2013
Geachte heer, mevrouw
Namens de Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne, opgericht 4 juli
2013, willen we u op de hoogte brengen van de huidige situatie.
De Stichting heeft intussen haar eigen website www.stichtinghaskerkerken.nl. Hier kunt u veel
informatie terugvinden. Daar treft u onder het kopje sponsors, alle bedrijven aan die jaarlijks
bijdragen. Tevens vindt u informatie over de organisatie, nieuws, met een afbeelding van een
donateurskaart etc. etc. Een aanrader om deze site eens te bezoeken.
Er ligt een verzoek bij de belastingdienst de Stichting te laten vallen onder de zogenaamde ANBI
regeling. ( Algemeen Nut Bedoelde Instelling). Wordt ons verzoek gehonoreerd dan is de bijdrage als
gift aftrekbaar.
Om de publiciteit te vergroten zijn bij beide kerken tijdelijke borden geplaatst. Tijdens een kerkdienst
in Oudehaske zijn flyers uitgedeeld. Tevens is er een publicatie in de Leeuwarder Leeuwarder
Courant geweest, publicatie in het Marrennijs, www.marrennijs.nl/Nieuws/stichting-zoekt-geldvoor-behoud-kerken. Publicatie in de weekkrant www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2706427 .
Publicatie in de dorpskranten van Oudehaske en Rottum. En tenslotte huis aan huis geflyerd in
Haskerhorne en Vegelinsoord.
Al deze publicaties staan in het teken van naamsbekendheid en werven van donateurs.
Eerder berichten we u dat we ruim 200 donateurs wilden winnen. Per 13 november 2013 staat de
teller op 475 donateurs. Dit aantal zal nog verder stijgen, daar nog niet alle 29 enthousiaste lopers in
de 4 dorpen hun route hebben kunnen afronden. Een groot succes!
Alle bedrijven die de Stichting sponseren, hebben eerder een nieuwsbrief gekregen en een mail om
na te denken over een eventueel “kortingssysteem” die de 475 donateurs van deze Stichting kunnen
krijgen als ze bij deze bedrijven producten en of diensten afnemen. We begrijpen dat niet alle
bedrijven daarvoor open staan of geschikt zijn. De reacties zijn tot op heden minimaal geweest.
Langs deze weg nogmaals aan alle bedrijven het verzoek hierover na te denken. Graag uw reactie per
ommegaande mailen naar:
W. Lolkema
Kerkpad 16
8506 BC Haskerhorne tel: 0513-414114
Email: secretaris@ stichtinghaskerkerken.nl
Namens het Stichtingsbestuur,
A. Reitsema

