Intekenen
voor certificaat

Met uw steun gebeurt er
wat moois in het Binnenveld
Om de gronden voor de realisatie
van het natuurontwikkelingsproject
de Binnenveldse Hooilanden aan
te kopen en te beheren is geld
nodig. De fondsenwerving verloopt
via twee sporen, enerzijds richting
bedrijven en instellingen en
anderzijds richting inwoners van
Wageningen en wijde omstreken. In
2017 wordt gestart met de werving.
Het richtbedrag is circa € 400.000,--

Mede-eigenaar
Voor alle geïnteresseerden bestaat de
mogelijkheid in te tekenen voor een
certificaat van € 1.000,-. Hiermee
wordt u symbolisch mede-eigenaar
van 1000 vierkante meter van de
Binnenveldse Hooilanden.
Voor deze gift van 1000 euro krijgt u
van ons:
• Een certificaat op naam,
• Een kaart met daarop ingetekend
‘uw’ 1000 vierkante meter,
• Zeven jaar lidmaatschap van de
Vrienden van Mooi Binnenveld,
• Nieuwsmeldingen over vorderingen
van inrichting, aankoop en
ontwikkeling nieuwe natuur,
• Een gratis jaarlijkse excursie.
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk
meer certificaten af te nemen. Of om
een certificaat met meer personen
of huishoudens te delen. U kunt bijv.
met vier huishoudens/personen/
verenigingen/scholen een certificaat
afnemen.

Fiscaal
• De stichting Mooi Binnenveld heeft
de ANBI status en is daarmee voor
de belastingdienst aangemerkt als
goed doel.

•G
 iften aan een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) zijn
aftrekbaar van de belasting in het
jaar waarin ze zijn gedaan
•V
 oor een gift geldt: indien u meer
dan 1% van uw bruto inkomen aan
een goed doel met ANBI-status
schenkt, kunt u het bedrag boven
die 1% aftrekken van de Belasting
tot een maximum van 10% van uw
drempelinkomen.
•P
 eriodieke gift: indien u uw gift in 5
gelijke jaarlijkse termijnen voldoet,
mag u het gehele bedrag van de
gift aftrekken van de belasting.
Dan geldt geen drempel en geen
maximumbedrag.
Wij verstrekken u hier graag meer
informatie over, indien u hier vragen
bij heeft.

Informatie en
inschrijving
Wilt u meer informatie, neemt u
dan contact met ons op. Dit kan
op de volgende manieren:
• e-mail: info@mooibinnenveld
• telefonisch: 06-51804102
(Rob Janmaat)

Inschrijven voor
certificaat
Mooi Binnenveld
Naam

.............................................................................................................. ..................

Adres

...................................................................................................................................

Telefoon

....................................................................................................................................

E-mail

.....................................................................................................................................

steunt het initatief van Stichting Mooi Binnenveld, en wordt symbolisch mede-eigenaar

• met 1 (zegge één) certificaat ter waarde van € 1.000
• met .... (zegge ...................................) certificaten ter waarde van € 1.000 elk
Gespreid betalen

O Nee

O Ja (in 5 jaar)

Datum

...................................................

Handtekening

...................................................

U kunt de informatie op dit formulier op de volgende
wijze aan ons doen toekomen:
• dit formulier invullen op www.mooibinnenveld.nl
• dit formulier ingevuld sturen naar Stichting Mooi Binnenveld,
Postbus 618, 6700 AP Wageningen (maak een kopie voor
uw eigen administratie)
• uw gegevens mailen naar
info@mooibinnenveld.nl onder vermelding van
‘certificaat Mooi Binnenveld’.
Indien Stichting Mooi Binnenveld er tegen alle verwachtingen
niet in slaagt om een koopovereenkomst met de provincie te
sluiten, dan zal gegarandeerd het volledige bedrag worden
teruggestort.

•

De productie van deze brochure is mede
mogelijk gemaakt door een subsidie van
de provincie Gelderland in het kader van
het programma Burgerbetrokkenheid bij
groen.
Stichting Mooi Binnenveld
• www.mooibinnenveld.nl
• info@mooibinnenveld.nl
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Mooi Binnenveld komt voort uit een initiatief van
Vereniging Mooi Wageningen.
Met dit initiatief heeft Mooi Wageningen de tweejaarlijkse natuurprijs van het Gelders Cultuurfonds,
de Gelderse Pauwenveer 2016, gewonnen. Uit het juryrapport:
“Dit initiatief van Mooi Wageningen, de wijze waarop dit is uitgewerkt
en de samenwerking die tot stand is gekomen tussen burgers, boeren
en professionele beheerders is een geweldig voorbeeld van de wijze
waarop burgers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun
eigen omgeving.
Een prijzenswaardig burgerinitiatief dat veel in beweging heeft
gebracht, waar veel draagvlak mee is verkregen en wat een
geweldige bijdrage zal leveren aan het behoud van natuur
en landschap in Gelderland. Een super initiatief met een
super resultaat in het vooruitzicht.”
Aan de natuurprijs is een geldprijs van 25.000 euro
verbonden.
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Gelderse Pauwenveer
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