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Word Donateur van De Minkhof! 

 

 

 

Leef- en doeboerderij De Minkhof is tot stand gekomen als particulier initiatief zonder dat daar één 

euro aan subsidie of overheidsgeld aan te pas is gekomen. Wel wordt het initiatief al vanaf het prille 

begin gesteund door grote en kleine giften en donaties van particulieren en organisaties. Zowel in 

geld als in goederen of diensten.   

Donateurs van de Minkhof steunen leef- en doeboerderij De Minkhof eenmalig of gedurende een 

langere tijd met een (jaarlijkse) financiële bijdrage.    

Met die bijdrage helpt u mee om De Minkhof draaiend te houden en om eventueel bijzondere 
activiteiten of projecten te ondersteunen, zoals: duurzame energie, inrichting ruimtes, aanschaf 
materialen, machines en apparaten t.b.v. de deelnemers.  
 
Giften en donaties 
Stichting De Minkhof heeft een officiële ANBI status.  Donateurs van De Minkhof (particulieren en 
bedrijven) kunnen hun gift mogelijk aftrekken van de belasting.  
Zie voor bijzonderheden www.belastingdienst.nl  
 
Steun desgewenst uw favoriete project  
Wilt u Stichting De Minkhof met een (jaarlijkse) bijdrage steunen dan kunt u gebruik maken van het 
bijgevoegde aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier gelieve volledig in te vullen en 
opsturen naar onderstaand adres of mailen naar penningmeester@minkhof.nl. 
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Ja, ik maak het verschil en word Donateur van de Minkhof! 
 
Aanmeldingsformulier 
 

Aanhef    □  Dhr. □  Mevr. 

 
Voorletters   ------------------------------- 
 

Achternaam   --------------------------------- 

 

Straat    --------------------------------- 

 

Huisnummer + toevoeging ----------      ---------- 

 

Postcode + Woonplaats  --------------- ------------------ 

 

Bedrijfsnaam    ---------------------------------- 

 

Bedrijfsadres   ---------------------------------- 

 

Telefoonnummer  --------------------------------- 

 

Mobielnummer   --------------------------------- 

 

Email    --------------------------------- 

 

Geboortedatum   --------------------------------- 

 

 

Bijdrage   ---------------------  eenmalig / jaarlijks (doorhalen wat niet wordt gewenst) 

 

Mijn donatie is bedoeld voor    □  Duurzame energie  

       □  Overige 

 
 

Vermelding op de website De Minkhof als donateur  ja / nee  (doorhalen wat niet wordt gewenst) 

 

 

 

Datum       Handtekening 

 

 

 

…………..      …………………………………………. 
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