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Toezegging

Graag opsturen naar

Het Groene Dorp Groningen

Rob Hennekens
Marwixstraat 15 A
9726 CL Groningen

Je kunt betrokkene worden door financieel bij te dragen aan het initiatief. Voor mensen die zich
verkennend willen verbinden is het richtbedrag € 25,- per huishouden per jaar. Als je minder dan het
richtbedrag kan bijdragen bent je ook hartelijk welkom. Met één telefoontje naar 050 312 14 00 kan een
afwijkende afspraak gemaakt worden.
Natuurlijk kunt je naast een financiële bijdrage ook op een andere wijze bijdragen leveren. Daarom
worden er enkele aanvullende vragen gesteld.
Crowdfunding
Om het initiatief verder te helpen zijn daden nodig. Daden van bestuur en betrokkenen. Vooral
duidelijkheid over locatie en geld zijn actueel.
Met advieswerk van KUUB/Rizoem Groningen is die duidelijkheid te krijgen. Er ligt een offerte van hen
voor de eerste stap ter grootte van € 5808,- incl. btw.
Het bestuur vraagt de betrokkenen aan een spaaractie deel te nemen door een toezegging te doen
voor een (jaarlijkse) schenking 1).
Afgeleid van het aantal betrokkenen en de behoeften noemt het bestuur een richtbedrag van € 240,per jaar per huishouden, dus € 20,- per maand. Ieder is natuurlijk vrij een hoger of lager bedrag toe te
zeggen.
Zodra het benodigde bedrag van € 5808,- is toegezegd kunnen we de adviseurs opdracht geven voor
stap 1. Als de spaaractie te weinig resultaat heeft zullen we moeten bezien hoe verder. In geval er
wordt besloten het project te stoppen vervallen de toezeggingen.
Het streven is om op 15 november 2018 duidelijkheid te hebben en per 1 december opdracht te geven.
De spaaractie loopt daarna door om volgende stappen te kunnen financieren. Er zijn nu 75
betrokkenen. Betrokkenen kunnen helpen door meer betrokkenen te werven. Het staat het bestuur voor
ogen de afspraken voor de spaaractie jaarlijks opnieuw met de betrokkenen aan te gaan.
GRAAG IN BLOKLETTERS INVULLEN
Ondergetekende,
Huisgenoot 1

Tweede volwassen huisgenoot

Naam
Adres

Postcode & Woonplaats
Emailadres
1)

De stichting heeft van de Belastingdienst een ANBI-status ontvangen (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Daardoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van inkomen en leeftijd kunnen
de kosten voor de schenker daarmee tot 50 % lager zijn dan het bedrag waar de stichting over kan beschikken.
Gebruik bij je aangifte het RSIN fiscaalnummer 8225 18 028 van de stichting.
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telefoon
geboortejaar
geslacht
Welke (beroeps) ervaring heb
je die je waardevol vindt voor
het initiatief of het
gemeenschappelijk wonen?

Welke vaardigheden heb je
die je waardevol vindt voor
het initiatief of het
gemeenschappelijk wonen ?
(denk aan strategische
aanpak, organisatorisch,
gesprekken, zorg, koken,
tuinieren, vastgoedbeheer,
spelletjes, computer & sociale
media ed.)
Welke netwerkcontacten heb
je die je waardevol vindt voor
het initiatief of het
gemeenschappelijk wonen?

Zegt toe €------------------ (zegge ------------------------------------------------------------------------------------)
per jaar bij te dragen aan het meergeneratie centraal wonen initiatief Het Groene Dorp in het centrum
van Groningen.
Het bedrag zal in maandelijkse termijnen van 1/12e van de toegezegde som worden betaald JA /NEE.
(maandelijkse termijnen bij voorkeur als periodieke overschrijving).
Datum

----------------------------------------------------------------------------

Handtekening

-----------------------------------------------------------------------------

Het Groene Dorp

IBAN NL 66 TRIO 0338 4570 70
t.n.v. Stg. Klimaatneutraal Bouwen voor gemeenschappelijk wonen Groningen.

