De steun van goede vrienden is onmisbaar,
ook voor SSG!
Stichting Stadsherstel Gorinchem
Postbus 139
4200 AC Gorinchem

Wat doet SSG?
Bent u ook zo trots op Gorinchems mooie binnenstad en monumenten?
Als stad met een rijke historie bezit Gorinchem vele historisch
waardevolle en beeldbepalende gebouwen. Stichting Stadsherstel
Gorinchem zet zich al sinds 1976 in voor het in ere herstellen van
deze panden. Dat doen we niet alleen, maar met steun van vele
vrienden, groot en klein. Als Grote Vriend van SSG speelt uw bedrijf
als ambassadeur en schenker een onmisbare rol in het behoud van
monumentaal erfgoed dat anders verloren kan gaan. Zo speelt uw
Frankeren
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bedrijf bijvoorbeeld bij aankopen en restauratieprojecten een
belangrijke rol.

Als Grote Vriend steunt u
SSG niet alleen, het heeft
voor uw bedrijf ook
mooie voordelen
SSG heeft twee Grote Vrienden pakketten. Het ‘Bouwkeet pakket’
en het ‘Bouwhelm pakket’. Hiernaast staan de voordelen per
pakket overzichtelijk voor u opgesomd. Als Grote Vriend van SSG
ontvangt u viermaal per jaar de speciale Vrienden-Nieuwsbrief en
kunt u meewandelen in de jaarlijkse Stichting Stadsherstelwandeling
(o.l.v. een SSG bestuurslid). U wordt daarnaast uitgenodigd op de
jaarlijkse SSG netwerkborrel met al onze commerciële partners.
Op de SSG website, de Facebookpagina en de Vrienden-Nieuwsbrief
wordt de naam van uw bedrijf vermeld.
SSG is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) en giften aan ANBI’s mag u van de winst aftrekken.

Grote Vriend pakketten.
		
		
Bouwkeet vriend
• € 750,- per jaar, voor een periode van 5 jaar.
• Naamsvermelding bij de jaarlijkse
		 Stadsherstel prijzen.
• Sponsorvermelding op onze website,
		onze Facebookpagina en nieuwsbrief.
• Link naar de eigen website.
• 1x per jaar een netwerkborrel incl. een
		SSG-stadswandeling met andere
		 commerciële partners.
• Zichtbare aanwezigheid bij (jaarlijks) SSG-event.
		
		

		
Bouwhelm vriend
• € 250,- per jaar, voor een periode van 5 jaar.
• Sponsorvermelding op onze website, onze
		
Facebookpagina en nieuwsbrief.
• Link naar de eigen website.
• 1x per jaar een netwerkborrel incl. een
		SSG-stadswandeling met andere
		 commerciële partners.

Hoe wordt uw bedrijf
Grote Vriend van SSG?
Uw bedrijf kan onze ambities en projecten ondersteunen met een
jaarlijkse bijdrage van € 250,- of van € 750,-. Wilt uw bedrijf ook
graag zijn steun uitspreken en Grote Vriend van SSG worden, stuur
ons dan de ingevulde antwoordkaart of mail deze gegevens naar
info@ssg-gorinchem.nl. Wanneer u anderen kent die graag
Grote Vriend (bedrijven) of Vriend (particulieren, vanaf € 30,- p.j.)
van SSG willen worden, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer
u hen op deze mogelijkheid zou willen attenderen.

#

Bedrijsnaam:

Contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Ik word Bouwkeet Grote Vriend van SSG en machtig hierbij om jaarlijks € 750,van rekeningnummer:
af te laten schrijven.

Ik word Bouwhelm Grote Vriend van SSG en machtig hierbij om jaarlijks € 250,van rekeningnummer:
af te laten schrijven.

Handtekening:

* Door het verstrekken van uw gegevens wordt u automatisch aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief.

