Enkhuizer Zeevaartschool
Kuipersdijk 15
1601 CL, Enkhuizen
Geachte mijnheer, mevrouw,
Kaatje is gered. Dankzij zo'n 750 kaatjeredders hebben wij Kaatje in 2002 voor een toekomstige generatie
zeelui in de zeilende beroepsvaart weten te behouden. Als u Kaatje in Enkhuizen heeft gezien weet u dat het
alle moeite meer dan waard is geweest en dat met Kaatje een uniek maritiem-historisch monument is
behouden, dat in september 2006 de status van Rijksmonument heeft verkregen. Nu is het zaak om Kaatje
in de prachtige toestand te houden waarin zij zich nu na de her ingebruikname bevindt. Wij willen die
inspanning om haar shipshape te houden graag leveren en wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen. Dat
kunt u doen door vriend resp. vriendin van Kaatje te worden voor slechts tien euro per jaar. U kunt ook
beschermheer of -vrouwe van Kaatje worden vanaf euro 100,- per jaar.
Wij zouden het buitengewoon waarderen indien u deelneemt aan dit Kaatje Onderhoudsfonds en houden
u dan eens per jaar op de hoogte van het reilen en zeilen van Kaatje.
Natuurlijk zijn andere donaties of legaten ook zeer welkom (De stichting EZS heeft een ANBI status1).
Door uw gift voor dit goede doel wordt het onmogelijke mogelijk: Kaatje tot in de verre toekomst te laten
stralen. En u kunt er nog van genieten ook!
Namens Kaatje hartelijk dank! De directie van de EZS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machtiging tot automatische overschrijving.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Enkhuizer Zeevaartschool om
jaarlijks in april van zijn/haar ondergenoemde bank-/girorekening af te schrijven:
een bedrag van € ............................................ ten behoeve van het Kaatje Onderhoudsfonds.
IBAN: .....................................................................................................................
Naam en Voorletters..........................................................................................................................
Adres:……………………………………………………………………………………………,
Postcode en woonplaats..........................................................................................................
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de jaarlijkse afschrijving van dit bedrag.
Plaats en Datum................................................

Handtekening..........................................................

Bent u het niet eens met de afschrijving dan kunt u het bedrag binnen een maand door uw bank laten
terugboeken. U kunt ook altijd stoppen. Belt u of mailt u dan even onze administratie (info@ezs.nl; 0228316364) en wij laten uw machtiging vervallen. U kunt deze machtiging zenden naar het bovengenoemde
adres van de Enkhuizer Zeevaartschool of inscannen en sturen aan info@ezs.nl. Dank u wel!

1

Een gewone gift mag u aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

