MOGEN WIJ U VERWELKOMEN
ALS LID VAN ONZE CLUB VAN 100?

BESTE LEZER,
Wij zijn de Stichting Gemeenschapshuis Workum en eigenaar
van het pand waarin het Cultureel Centrum de Klameare is
ondergebracht. Het beleid van de Stichting is er op gericht
een cultureel ontmoetingscentrum in stand te houden voor
en door de bewoners van Workum en de continuïteit hiervan
te waarborgen. Verenigingen, jeugd en ouderen kunnen
daardoor nu en in de toekomst gebruik blijven maken van deze
laagdrempelige accommodatie. Zoals bekend is de Stichting
op dit moment samen met de uitbaatster van de Klameare en
de Gemeente bezig om het oude gemeentehuis om te bouwen
tot een mooi nieuw onderkomen van de Klameare. De verbouw
van het casco is in volle gang en wordt gefinancierd door de
provincie, de gemeente, de Stichting en diverse sponsoren.
Naast de verbouw van het voormalige gemeentehuis tot
een cultureel centrum, is de Stichting druk in de weer om
waar mogelijk de inventaris en voorzieningen (geluid, licht)
te moderniseren. Voor dit onderdeel is zij aangewezen op
sponsoren.

STEUNT U ONS?
Om de inrichting van de Klameare weer helemaal goed werkend
en fris beschikbaar te krijgen is de Stichting begonnen met het
opzetten van een Club van 100. Deze Club van 100 heeft als
doel de laatste financiële middelen bijeen
te brengen om na de verbouw met een
prachtige start de nieuwe Klameare weer
te laten functioneren naar de eisen van
deze tijd.

LID WORDEN
Om lid te worden van onze Club van 100
vragen wij u slechts éénmalig € 100,-te
doneren. Door uw bijdrage van € 100,levert u een bijdrage aan de sociale en
maatschappelijke functie van de Klameare,
zodat alle gebruikers van de Klameare nog meer
kwaliteit en gezelligheid geboden kan worden.

HOE DOET U MEE?

Heel eenvoudig! Door € 100,- over te maken op rekening
NL05 RABO 0372102247 t.n.v. Stichting Gemeenschapshuis
de Klameare te Workum o.v.v. uw naam en emailadres wordt
u lid van de club van 100. Uiteraard kunt u ook als bedrijf of
vereniging lid worden. Wat krijgt u van ons terug? Een eervolle
persoonlijke vermelding op een Club van 100 bord. Dit bord zal
een plek krijgen in de nieuwe Klameare op een nog nader te
bepalen prominente plaats. Op het betreffende bord zullen de
namen van de leden worden vermeld. Indien een lid om privacy
reden niet genoemd wil worden zal dit worden gerespecteerd.
Uiteraard zijn de gegevens van het desbetreffende lid wel
bekend bij het bestuur en zal discreet met de gegevens worden
omgegaan. Maar... het allerbelangrijkste is dat u als lid van
de Club van 100 bijdraagt aan een fantastisch mooi nieuw
modern cultuurhuis dat een meerwaarde zal vormen voor alle
Workumers.

