
 
 
 
Eliboe Scouting Vinkeveen is de Vinkeveense scouting vereniging. De vereniging zoekt 
donateurs om de activiteiten van scouting Vinkeveen te ondersteunen. 
 
Zoals u wellicht zult weten is scouting een open vereniging waar voor iedereen plaats 
is, ongeacht leeftijd, godsdienstige overtuiging, etnische achtergrond of handicap, 
Scouting is voor iedereen.  

Bij Scouting isvan alles te doen en elke week organiseert Eliboe Scouting Vinkeveen 
talloze activiteiten en evenementen voor en met onze leden. Zie hiervoor ook de 
website van ons: www.eliboe.nl 

Scouting biedt haar leden met het scoutingprogramma een plezierigeen uitdagende 
vrijetijdsbesteding. In dit scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, 
geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. 
Scoutingleden leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, organiseren, creatief te zijn en 
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 

Om al deze activiteiten te bekostigen zoekt Scouting Vinkeveen donateurs en sponsoren die tegen 
een kleine donatie het mogelijk maken dat we dit kunnen voortzetten. 

Wij vragen dus aan de familie van de leden (Opa’s en Oma’s, Ooms en tantes), vrienden en buren 
van de leden, oud-leden, werkgevers en iedereen die dat maar wil, om tegen een donatie van 
minimaal  € 10,--  per jaar ons te steunen. (of zoveel als u wilt doneren). 

Als tegenprestatie kunt u zich tegen een kleine vergoeding inschrijven voor de jaarlijkse 
buitenactiviteit, de Barretocht, een uitdagende oriëntatie en kaartlees exercitie in de maand 
februari of maart. U wordt uitgenodigd via e-mail. 

Wanneer u denkt: Ik word vriend van de Eliboe en steun van harte de Scouting Eliboe, dan kunt u 
onderstaande strook invullen en afgeven aan één van onze leden. U machtigt ons dan, tot 
wederopzegging, tot het jaarlijks afschrijven van de donatie. U kunt deze ook opsturen naar: 

Sjouke van Dijk 
Proostdijerdwarsweg 7A2 
3646AL Waverveen 
(sjoukevandijk@zonnet.nl) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik steun de vereniging Scouting Eliboe Vinkeveen en wordt donateur met een bijdrage. 
Ik machtig de Scouting Eliboe Vinkeveen tot een jaarlijks afschrijving van € …………  
 
Naam:  

Email adres :  

Adres:   

Postcode/ Woonplaats:  

Rekening nummer:  

Datum:  

Handtekening:  

 


