Wilt u zich verbinden met Stichting Accolade / Theehuis Selwerderhof?
Stichting Accolade is opgericht in 2003, in eerste instantie voor de exploitatie van een theehuis op de
begraafplaats Selwerderhof in Groningen.
Het theehuis voorziet duidelijk in een behoefte en is een voorbeeld voor andere initiatieven in het
land geweest. Dankzij zeer betrokken vrijwilligers is het theehuis het hele jaar dagelijks geopend.
De stichting werd in overleg met de Gemeente Groningen opgericht om het theehuis te kunnen
starten, maar heeft een bredere doelstelling zodat ook andere activiteiten vanuit de stichting kunnen
worden ontplooid.
Om de exploitatie van het theehuis rond te krijgen zijn we deels afhankelijk van donaties van mensen
die het theehuis een warm hart toedragen. We zoeken dan ook mensen of bedrijven die in ruil voor
een vermelding op de website van het theehuis een (jaarlijkse) gift willen geven. Wij denken aan een
bedrag vanaf € 75,00 per jaar.
Voelt u ervoor om Stichting Accolade / Theehuis Selwerderhof te ondersteunen, met of zonder
naamsvermelding op onze websites, wilt u dan het formulier invullen en retourneren naar
onderstaand adres? Het invullen en retourneren kan ook via het formulier op de website.
Stichting Accolade . Schoolholm 3 . 9711 JD . Groningen
sponsoren@stichtingaccolade.nl

Nadere info:

www.theehuisselwerderhof.nl
www.stichtingaccolade.nl

Vervolgens sturen we u een nota en vermelden uw naam zodra uw donatie binnen is. (Wij kunnen
uw logo van uw website halen, als u zelf iets wilt aanleveren dan graag in formaat 212x50).
We vragen u jaarlijks of u uw donatie en vermelding wilt verlengen.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie, als u nog vragen hebt kunt u een van ons natuurlijk bellen.

Een vriendelijke groet,
Nellian Dijkema, voorzitter 06 13882243
Yvonne Morselt, secretaris 06 36313802

Formulier sponsoren Stichting Accolade/Theehuis Selwerderhof
Naam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
e-mail
website
(als u een verwijzing naar een specifieke pagina van uw website wilt kunt u
dit hier ook beschrijven)

Naamsvermelding met link op beide sites
Ik betaal € 75,00 of meer voor de vermelding en ontvang graag een nota
voor dat bedrag
Ik wil geen vermelding maar een gift geven en ontvang graag een nota
voor dit bedrag.
Mijn geld is specifiek bestemd voor het Theehuis Selwerderhof.
Stichting Accolade mag bepalen waaraan zij mijn geld binnen hun
doelstelling gaan besteden.

Hartelijk dank!!

Ja / nee
(Vanaf € 75,00 per
jaar)
bedrag …………………….
bedrag…………………….
ja

Ja / nee

Ja / nee

