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Met deze nieuwsbrief willen we u informeren
over van de stand van zaken om het skûtsje De Rot
definitief naar Rottevalle te halen.

In de eerste nieuwsbrief hebben we gemeld dat we druk bezig zijn om de aankoop van De Rot voor
elkaar te krijgen. Met de toegezegde lening van De Compagnons en een aantal toezeggingen van
meerdere particulieren zijn er op dit momnet voldoende financiële middelen om de aankoop
mogelijk te maken. Om alles formeel rond te krijgen kost meer tijd dan dat we aanvankelijk hadden
verwacht. Met name de inschrijving in het kadaster, o.a. noodzakelijk voor de hypothecaire lening,
en het regelen van de juiste verzekering kosten de nodige moeite en vooral tijd!
Daarnaast hebben we bij de belastingdienst een aanvraag ingediend voor een Anbi-status (Algemeen
nut beogende instelling). Deze status is vooral belangrijk voor diegenen die een (groot) bedrag als gift
willen schenken aan de Stichting Freonen fan De Rot. Als we de status hebben dan kunt u dit bedrag
als erkende gift aftrekken bij uw eigen belastingaangifte. De aanvraag is in mei ingediend, maar de
beschikking laat nog op zich wachten.
Betalen donateurs geld:
We zijn wel bezig met het noodzakelijke onderhoud er worden dus ook kosten gemaakt. Er zijn nu
± 40 ‘Freonen fan de Rot’. We willen deze Freonen vragen om het donateurs geld voor 2011 over te
maken op ons bankrekeningnummer 1183.61.880 van De Freonen fan De Rot. Uitgangspunt is een
bedrag van € 25,00. Een hoger (of een lager) bedrag is ook welkom. Een aantal heeft al een bedrag
overgemaakt waarvoor onze hartelijke dank.!
Zodra we werkelijk over kunnen gaan tot de aankoop van de Rot worden de donateurs uitgenodigd
om dit feit op feestelijk wijze en met de nodige publiciteit te vieren. Verder zijn we van plan om de
donateurs jaarlijks uit te nodigen voor een vaartocht op de Leijen en worden zij zo veel mogelijk
betrokken bij de verdere ontwikkelen ten aanzien van de Rot.
Website.
De website is inmiddels in werking ( www.derot.nl ). Als er mensen zijn die nog oude foto’s of
verhalen/ informatie over de Rot hebben dan willen we dit graag horen, zodat de website verder
uitgebouwd kan worden.
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Bankrekening Freonen fan De Rot: 1183.61.880
correspondentie adres: Freonen fan De Rot,
Het Woudven 18, 9101 DB Dokkum.
Website: www.derot.nl
Email: info@derot.nl
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