Smelne’s Erfskip zet zich in voor cultuurhistorische waarden in Smallingerland. Natuurlijk horen daar monumentale panden bij, evenals
historische elementen in ons veelzijdige landschap.
Naast die ‘harde’ kant maken we werk van immaterieel erfgoed zoals
tradities, ambachten en overgeleverde verhalen.

Smelne’s Erfskip
Museumplein 2
9203 DD Drachten

Veel van deze kennis wordt verzameld door enthousiaste vrijwilligers.
Maar soms schakelen we ook externe deskundigen in.
Via themabijeenkomsten; de jaarlijkse Open Monumentendag; excursies; rondleidingen; wandel- en fietsroutes; boeken; ons viermaandelijkse full colour magazine; www.smelneserfskip.nl en Facebook geven
we die kennis door.
Word donateur van onze stichting om ons werk te steunen! U ontvangt dan kosteloos ons magazine en u krijgt korting op onze boeken
en op toegangsprijzen van onze activiteiten.
U kunt al vanaf € 12,50 per jaar donateur worden. Dit minimumbedrag
geldt voor inwoners van Smallingerland en Opsterland; daar buiten is
het € 18,50 (postbezorging).
Wij hopen u als donateur te mogen verwelkomen! U kunt zich opgeven door het rechterdeel van deze folder in te vullen en (gefrankeerd)
te posten. Daarbij kunt u ook nog een welkomstcadeau uitzoeken!
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S.v.p.
frankeren

Van harte welkom
als donateur van
Smelne’s Erfskip!

w
U
Ons erfgoed heeft úw steun nodig!

Uw steun is nodig voor het doorgeven van ons cultuurhistorisch erfgoed. Want we bewaren niet alleen voor
onszelf, maar vooral ook voor de generaties na ons, onze
kinderen en kleinkinderen. Zij erven een omgeving met
een geschiedenis en – net als wij dat gedaan hebben en
nog doen – ontwikkelen zij die verder. Om dat goed te
doen, vraagt kennis van en respect voor het verleden.

bewaren voor nu en later
doorgeven aan nieuwe generaties
Museumplein 2
9203 DD Drachten
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Donateursnummer
Jaarlijkse donatie

Adres
Postcode-Plaats
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Smelne’s Erfskip om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Smelne’s Erfskip.

Smelne’s Erfskip
Naam incassant

€

Welkomstcadeau (svp aankruisen wat u kiest)
□ Fietsboekje Smallingerland fietsend in beeld
□ Geschiedenisboek Canon van Smallingerland
□ Boek Theater in de groei – De Lawei 1960-1985
□ Gratis bijwonen van een activiteit

Handtekening

Plaats en datum

IBAN

Jaarlijkse donatie

E-mail

Telefoon

Postcode-Plaats

Adres

Naam donateur

Doorlopende machtiging – SEPA

Ja, ik word donateur van Smelne’s Erfskip

Uw steun is nodig voor het bewaren van ons cultuurhistorisch erfgoed. Dat bewaren is om een aantal redenen dringend noodzakelijk. Omdat cultuurhistorie een
deel van onze identiteit vormt, omdat iedereen ervan
moet kunnen blijven genieten, omdat het bijzonder interessant is, omdat ons cultureel erfgoed bruikbare lessen biedt voor goede beslissingen voor de toekomst.

