Stichting “Vrienden van Scoutinggroep
‘De Zwervers’ Assen”

Scoutinggroep ‘De Zwervers’ Assen
op 4 februari 2011 --- 100 jaar

Bij een 100e verjaardag hoort een geschenk.
Maar wat moet dat dan worden?
Een aantal oud-leden heeft zich hierover gebogen.
Het volgende is gerealiseerd:
Op 17 augustus jl. is bij de notaris een stichting opgericht.
Stichting “Vrienden van Scoutinggroep ‘De Zwervers’ Assen”
In de akte van oprichting staat als doel van de Stichting beschreven:
“Het in algemene zin (financieel) ondersteunen van Scoutinggroep ‘De Zwervers’
Assen om op die manier mee te helpen met de verwezenlijking van de
doelstellingen van de scoutinggroep en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord”.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door gelden in te
zamelen en bijeen te brengen.
Het bestuur bestaat uit:
- Jan de Vries (erelid)
- Henk de Jong Posthumus
- Arjan Thürkow
- Dries Schneider
- Michael Bolhuis

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

+ oud groepsvoorzitter
+ oud stichtingsvoorzitter
+ oud lid
+ oud stichtingsvoorzitter
+ huidige groepsvoorzitter

Tenslotte:
De stichting wil de groep zo nu en dan financieel een steuntje in de
rug geven. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor
de training van leiding of om het vervangen van kampeermateriaal.
Door bij te dragen in deze kosten kan de contributie voor de jeugdleden op een verantwoord peil blijven. Daardoor hoeft de contributie
geen belemmering te zijn voor een lidmaatschap en blijft Scouting
bereikbaar voor alle kinderen.
Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de groep probeert
de stichting een substantieel bedrag bijeen te brengen dat het
fundament vormt voor het realiseren van de doelstelling.
Het is niet de bedoeling om het bijeengebrachte geld ineens door te
geven aan de groep. Integendeel, de stichting wil proberen een
bepaald bedrag in kas te houden waarmee de groep zo nu en dan en
over een langere periode gesteund kan worden.
Om het doel van de stichting te kunnen realiseren vragen wij de oudleden om een bijdrage. Zie hiervoor de, bij de uitnodigingsbrief
gevoegde, aanmeldingskaart voor de reünie. Uiteraard kunt u, als u
niet op 5 febr. 2011 naar de reünie komt, wel een eenmalige bijdrage
doen. Zie hiervoor bijgevoegde donateur-aanmeldingskaartje.
Draagt u uw oude groep een warm hart toe, steun dan deze stichting!!
Samen brengen we een prachtig verjaardagscadeau bijeen waar de
groep langere tijd profijt van kan hebben.

Ook is het mogelijk om donateur van Stichting ‘Vrienden van …’ te worden.
Daarmee steunt u eens per jaar de doelstelling van de stichting.
Dit kunt u doen door bijgevoegde donateur-aanmeldingskaartje in te vullen
en op te sturen.
Voorts attenderen wij u op de mogelijkheden van schenkingen, erfstellingen
en legaten.
Door middel van onze website zullen we regelmatig bekend maken hoe de
gelden zijn besteed.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke scoutinggroet,
namens het bestuur van Stichting ‘Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen’

Jan de Vries, voorzitter.
Dit initiatief, om te komen tot een financiële ondersteuning van de
scoutinggroep ‘De Zwervers’, wordt aanbevolen door:
-

Betsy van Lessen
Wiepie de Geeter
Adri Heukers-Jothmann
Madelon Berg
Gerard Hidskes
Chris Erkelens
Fred Thürkow
Henk de Geeter
en vele anderen

Stichting “Vrienden van Scoutinggroep ‘De Zwervers’ Assen” staat ingeschreven
bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 50673297

