De Amersfoortse
Zwaan
zoekt
vrienden

DE STICHTING

WORD VRIEND

In 2017 is de Stichting Vrienden
van de Amersfoortse Zwaan
opgericht, om de instandhouding
van de Lutherse kerk en de
voortgang van de activiteiten van
De Amersfoortse Zwaan mogelijk
te maken.
Haar doelstelling luidt:
Het bijeenbrengen van gelden
ter (gedeeltelijke) dekking van de
kosten van instandhouding van
het historisch kerkgebouw uit
de dertiende eeuw, de Lutherse
Kerk aan de Langestraat 61
in Amersfoort en tevens het
ondersteunen van de culturele
activiteiten van de organisatie
‘De Amersfoortse Zwaan’.
De stichting heeft geen
winstoogmerk en de bestuursleden krijgen geen vergoeding,
ze doen hun werk pro deo.

Draagt u de Amersfoortse Zwaan ook een warm
hart toe? En wilt u dat deze binnenstadskerk en haar
beroemde orgel, cultureel erfgoed van de bovenste
plank, behouden blijven voor komende generaties
en gebruikt worden voor de mensen van nu? Word
dan donateur van de Stichting ‘Vrienden van de
Amersfoortse Zwaan’.
Voor € 25,- per jaar bent u al Vriend van de
Amersfoortse Zwaan.
En voor trouwe donateurs doen we natuurlijk ook
graag iets terug!

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Rikus Schoemakers (voorzitter),
Berteke de Mooij (secretaris),
Karel Marks (penningmeester)
Diederiek van Loo (adviseur)

Bij een bijdrage van € 100,- of meer kunnen we u
verschillende voordelen aanbieden:
- speciale vermelding als vriend/donateur op
de website
- korting op de huurprijs van de kerk bij het organiseren
van uw eigen evenement/concert/lezing
- uitnodiging voor het jaarlijkse Vriendenconcert

ANBI / VOORDELIG SCHENKEN
De Stichting Amersfoortse Zwaan is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Op welke manier u ook schenkt, u schenkt
100%. Wilt u de mogelijkheden voor een
andere vorm van schenken zoals een legaat of
een schenking via notariële akte bespreken?
Dat kan. Er zijn gunstige voorwaarden voor
een schenking. Als u uw gegevens doorgeeft
nemen wij graag contact met u op.

DE AMERSFOORTSE ZWAAN

CONTACT

Het gonst in de Lutherse kerk in de Langestraat!
Een kerk met het formaat van niet meer dan een flinke
huiskamer, maar wel 750 jaar oud.
In de Amersfoortse Zwaan hoor je verrassende dingen
en ontmoet je anderen rondom thema’s als educatie,
muziek en kunst, levensvragen en geloof.
De Amersfoortse Zwaan richt zich bij haar activiteiten
op zinzoekers en cultuurliefhebbers in Amersfoort
en omgeving in de breedste zin. De Amersfoortse
Zwaan organiseert daartoe een breed scala
aan activiteiten waaronder rituelen, concerten,
lezingen en performances, gericht op ontmoeting,
kennisoverdracht, reflectie en beleving op het snijvlak
van kunst, literatuur en theologie.
Zij wil een plaats van bezinning zijn in de drukte van de
binnenstad van Amersfoort. Open kerken zijn de oases
die een stad menselijker maken.

Ja, ik word graag Vriend van de Amersfoortse Zwaan
Naam
Straat
Postcode
Plaats
Mailadres
We gebruiken deze gegevens alleen om contact te
houden met u en geven ze niet door aan derden.
Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u per email
een bevestiging.
Noteer mij voor:

❍ €25 per jaar
❍ €50 per jaar
❍ €100 per jaar
Stuur deze strook naar:
Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan,
p/a Antwoordnummer 459, 3800 VB Amersfoort
Of mail bovenstaande gegevens naar:
VriendenvandeZwaan@gmail.com
en maak uw donatie over.

Stichting Vrienden van de
Amersfoortse Zwaan

Antwoordnummer 459, 3800 VB Amersfoort
Mailadres: VriendenvandeZwaan@gmail.com
KvKnummer: 69149496.
RSIN: 857754798 (culturele ANBI status)
Rekening: NL 19 INGB 0008128763

