Eindelijk is het zo ver!

Iedereen kan steunen

De bouw van de nieuwe lokalen is gestart! De scouts
kijken uit naar september 2018, hun toekomst is
verzekerd.
Hiervoor danken wij:

Hoezo?

- de GEMEENTE ASSE voor de investering in de jeugd van
Mollem
-ARK ARCHITECTEN voor het perfect in scoutsstijl
passende ontwerp.
MAAR... dit is niet genoeg. Ook de scouts zelf hebben
nog een steen(tje) bij te dragen.
Tegen mei 2018 hopen we € 25.000 bij elkaar te rapen
voor verlichting, sanitair, keuken, opbergruimte, ...
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar.....

Wat geven wij terug?

Hoe kan je kopen?

Onder het motto “ vele kleintjes maken een groot”
durven wij rekenen op de sympathie van Mollem: de
inwoners, de bedrijven en supporters van onze fijne
vereniging.

De nieuwe voorgevel wordt helemaal bekleed met
duurzame & ecologisch verantwoorde houten latjes.
De scouts geeft aan iedereen de kans een deeltje van de
voorgevel te kopen aan €10 per meter. Je koopt zoveel je
wil, hoe meer hoe liever. Op onze site kan je de
voortgang van de verkoop volgen.
Op de zijgevel komt een mooie gedenkplaat te hangen
die bij de plechtige opening onthuld wordt. Iedereen die
latjes kocht wordt hierop vermeld .
Voor bedrijven hebben we een speciaal programma, wij
geven u graag meer info.
Da’s eenvoudig! Schrijf het bedrag ( €10 of een
veelvoud ervan) over op de rekening van Scouts
Vlaanderen:
BE 55 4096 5041 4144
met vermelding: BVG 5 - 370 scouts Mollem bouwt.
Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.
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Scouts Kramaai Mollem
Anders steunen kan ook...
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M llem
waar Asse trots op is.

We zijn best wel trots op ons
fijne dorp. Daarom hebben
we dit leuke T-shirt gemaakt.
Binnenkort verplicht bij elke
officiële aangelegenheid

Het Kramaaike, speciaal
voor de scouts gebrouwen,
blijft ook nog in 2018 te
koop.
Verkooppunten vind je op
onze website.

ASSE.HETWIJNHUIS.be
Bart Verdoodt

Doe je soms aankopen
in deze webwinkel? Ga
via kramaai.be, een
deeltje wordt zo aan
ons geschonken
zonder meerprijs voor
jou.

Wijnliefhebbers,
gebruik de code
“nieuwlokaal” . Krijg zelf
korting bij je eerste
bestelling en steun ons
project.

Kasteelstraat 47a - 1730 Mollem

scouts.bouwt@gmail.com

