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Nieuwe lokalen voor Scouting Hoboken
Beste,
Scouting Hoboken gaat bouwen en daar zijn we fier op! Sinds jaar en dag is onze scoutswerking stevig verankerd achter 'het
Groene Poortje' in de Berkenrodelei. Vandaag is er echter nood aan bijkomende lokalen om tegemoet te komen aan het
stijgende ledenaantal van onze scoutsgroep. Deze nieuwe lokalen moeten een veilige en comfortabele thuisbasis verzekeren
voor de vele toekomstige generaties van Scouting Hoboken.
Op 11 februari lanceerden we ons bouwproject in stijl. Dat was een succesvolle eerste stap richting ons nieuw lokaal. Alle info
vindt u op www.scoutinghobokenbouwt.be. We stonden niet stil: op 10 april heeft Stad Antwerpen de grond aangekocht, waar
wij ons nieuw onderkomen zullen vinden. Ook de erfpachtovereenkomst, die ons voor minstens 35 jaar eigenaar maakt,
tekenen we weldra.
Eens het papierwerk in kannen en kruiken is, gaan we razendsnel vooruit. We dienen de bouwaanvraag in, en zoeken een
aannemer om onze plannen om te zetten in een prachtig nieuw lokaal. Wat kijken we daar naar uit!
Maar voor we een aannemer aan de haak slaan, moeten we 100% zeker zijn dat we het project financieel aankunnen.
We financieren ons project door eigen middelen, subsidies, sponsoring, giften en leningen. De subsidies? Die zijn goedgekeurd
en de sponsoring loopt ook vlot. Deze bedrijven zijn al vermeld op onze bouwwebsite: www.scoutinghobokenbouwt.be.
Om ons project te kunnen realiseren willen we €35.000 aan giften verzamelen tegen 1 september 2017. Als iedereen zijn
steentje bijdraagt, halen we dat doel zeker. Steun ons, en maak zo deel uit van onze droom & toekomst.
Voor een gift van €40 of meer ontvangt u een fiscaal attest. Hiermee hebt u recht op een belastingvermindering van 45%. Een
gift van €100 kost u dus slechts €55 en een gift van €500 kost maar €275. Vele mensen wachten voor hun fiscaal aftrekbare
giften tot het einde van het jaar. Wij vragen u om voor ons een uitzondering te maken. Uw gift is een nodige stap dichter bij het
contract met de aannemer!
Bijgevoegd vindt u een overschrijvingsformulier met de nodige gegevens, of u kan storten op BE55 4096 5041 4144 op naam van
Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, met mededeling BVG - 5-364 SCOUTING HOBOKEN.
Wij weten dat u ons project een warm hart toedraagt. Wanneer onze lokalen er zullen staan, zult u fier zijn dat u ook uw
steentje hebt bijgedragen. De huidige, en vooral alle toekomstige scouts van Hoboken zullen u hier immens dankbaar voor zijn.
Wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun voor ons project.
Vriendelijke groeten,
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