Beethovenlaan 19, 5583 XR Waalre, Tel: 040-2212567

35 jaar Wolders Ven
Geachte Wolders Fan,
De tijd vliegt. Het is dit jaar al weer vijf jaar geleden, dat wij het 30 jarig jubileum vierden bij en voor
het Wolders Ven.
In vijf jaar is veel gebeurd. Ook het Wolders Ven heeft, dankzij uw gulle bijdrage veel goeds kunnen
doen.
Het Wolders Ven is een unieke plek waar mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig op
vakantie kunnen, toch een weekje heerlijk kunnen bijkomen op dit prachtige plekje in Waalre.
Die behoefte lijkt door de jaren alleen maar toe te nemen.
Niet minder dan 250 vrijwilligers staan 5 dagen per week belangeloos klaar om het onze gasten
zoveel mogelijk naar de zin te maken. Ook dat maakt het Wolders Ven zo bijzonder.
Dit jaar vieren we ons 35 jarig jubileum met opnieuw een bijzonder evenement en doelstelling om
ook dit jaar weer een financiële bijdrage te kunnen doen voor het goede werk van het Wolders Ven.
Dit jaar bestaat het Wolders Ven

35 jaar en willen we het mogelijk maken om 35 gasten uit de

gemeente Waalre een gratis geheel verzorgd verblijf aan te bieden. Het gaat dan om mensen die
om financiële of andere dringende redenen niet zelfstandig op vakantie kunnen.
Op donderdag 22 september organiseren wij een feestelijke benefiet avond met lekker eten, goede
wijn en een bijzondere muzikale omlijsting op het Wolders Ven!

Schrijf daarom nu in!
(zie achterzijde van dit formulier)

Kunnen wij (weer) op u rekenen? Alvast onze dank daarvoor!
Namens Stichting Vrienden van het Wolders Ven en Stichting Het Wolders Ven,

Bart van Dijk, voorzitter dagelijks bestuur Stichting Het Wolders Ven
Pim van Leeuwen, voorzitter Vrienden van het Wolders Ven

Voorzitter: P. van Leeuwen, Secretaris: A.J. Bonouvrie, Beethovenlaan 19 5583 XR Waalre
Leden: J.J. van Zon, P.C.M.C. Bosman, J.A. Couwenberg, F.M. van Wylick, O. Ching
Bankrekening: RABO NL75RABO 01011175 . KvK 41093975
www.woldersven.nl

350
Beethovenlaan 19, 5583 XR Waalre, Tel: 040-2212567

Ja, ik steun graag het goede werk van Het Wolders Ven.
⃝

Ik doneer daarom graag € 350,- voor de Benefiet Avond ter
gelegenheid van het 35 jarig bestaan van Het Wolders Ven en
maak het voor 1 gast mogelijk om zorgeloos een midweek
lang te genieten van een geheel verzorgd verblijf op het
Wolders Ven.
(u bent samen met uw partner van harte welkom. Het is ook mogelijk
een verblijf specifiek voor een gast van uw keuze mogelijk te maken)

Naam

:_____________________________________________

Bedrijfsnaam

:_____________________________________________

Adres

:_____________________________________________

PC en Plaats

:_____________________________________________

Telefoon

:_____________________________________________

Email

:_____________________________________________

Handtekening :_____________________________________________
Het Wolders Ven heeft een ANBI status. Dit maakt fiscaal vriendelijk doneren
mogelijk. Kijk op onze website www.woldersven.nl. Informeer gerust ook naar
andere sponsormogelijkheden of als vrijwilliger bij het Wolders Ven iets voor u is.

Voorzitter: P. van Leeuwen, Secretaris: A.J. Bonouvrie, Beethovenlaan 19 5583 XR Waalre
Leden: J.J. van Zon, P.C.M.C. Bosman, J.A. Couwenberg, F.M. van Wylick, O. Ching
Bankrekening: RABO NL75RABO 01011175 . KvK 41093975
www.woldersven.nl

