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Geachte heer, mevrouw
Hierbij de 5e nieuwsbrief van de Stichting ter behoud kerkelijke gebouwen Oudehaske en Haskerhorne. De vorige 4
nieuwsbrieven treft u aan op de website van de Stichting www.stichtinghaskerkerken.nl.
De laatste nieuwsbrief is al weer van 4 september 2014. Langs deze weg willen we u weer op de hoogte brengen van
de belangrijkste ontwikkelingen na 4 september. In willekeurige volgorde zijn dit:
- De wervingsactie gehouden onder de nabestaande(n) van degene(n) die begraven zijn bij de
kerk van Haskerhorne heeft enkele 10-tallen donateurs opgeleverd. De actie heeft geleid tot veel positieve
reacties van soms ver buiten onze dorpen.
- Op de site van de Stichting staat onder het kopje “ANBI & Schenken” veel informatie over schenken en de
belastingvoordelen.
- Er is een start gemaakt donateurs te werven onder de nabestaande(n) van degene(n) die begraven zijn op de
begraafplaats te Oudehaske.
- De donateursactie 2014 is geweest van 27 oktober tot en met 8 november. 29 lopers hebben in Oudehaske,
Haskerhorne, Vegelinsoord en Rottum de donateurskaarten bezorgd en de contributie geïnd. Tevens is gevraagd
voor 2015 langs automatische incasso de contributie te mogen innen. Dit bespaart ons heel veel werk. Ongeveer
50% van alle donateurs heeft hier mee ingestemd. De opbrengst van de donateursactie en sponsorbijdragen
komt uit op ongeveer €9000. Een schitterend resultaat, waarvoor we alle lopers en gulle gevers langs deze weg van
harte voor willen bedanken.
- In februari 2015 wordt weer een verloting houden onder de donateurs. Misschien hoort u tot de gelukkige.
- De Stichting staat als advertentie op de site van www.haskerhorne.com. De website van Haskerhorne.
- Er zijn intussen weer nieuwe sponsoren aangetrokken. Alle sponsoren vindt u op de site van de Stichting en wij
bevelen die van harte bij u aan.
- In 2015 willen we een sponsoravond organiseren. We houden u daarvan op de hoogte
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