Obligatie-lening ter financiering van digitale voorzieningen in de voormalige Synagoge
Brielle en bijgebouw.
Het bestuur van de Stichting Behoud Synagoge Brielle heeft een obligatie-lening uitgeschreven.
Veel geld werd al bijeen gebracht door donateurs en sponsors.
Vandaar dat opdracht kon worden gegeven om de restauratie uit te voeren.
Nu, voorjaar 2013, is de herbouw van de synagoge gerealiseerd, echter om onze voorlichtende
functie goed te kunnen vervullen, is meer geld nodig. Het interieur van de Sjoel is niet voldoende
aansprekend voor bezoekers. Door middel van digitale beelden willen we meer laten zien van de
inrichting en het gebruik van het gebouw.
Daarmee hopen we ook een jongere groep mensen te bereiken.
Voor de Stichting Behoud Synagoge Brielle is het digitale project een nieuwe uitdaging.
Om dit gebouw, met zijn eigen geschiedenis, nog meer een plaats van samenkomst te laten zijn.
Een plaats ook, waar door kennis en verdieping in elkaars traditie en achtergronden, een groeiend
begrip, respect en betrokkenheid tussen mensen ontstaat.
Kortom, een plaats van ontmoeting en cultuur.
Om die reden durven wij u te vragen: doe mee en bestel een of meerdere obligaties.
Dit is mogelijk voor een bedrag groot euro 100 of veelvoud. U kunt een jaarlijkse rente van
3% ontvangen en terugbetaling vindt plaats door jaarlijkse uitloting.
Hoe bestellen ?
Dit kan heel eenvoudig door onderstaand uw gegevens in te vullen en de strook in te
leveren of op te sturen. Of via onze website: www.sjoelbrielle.nl
Vervolgens kunt u het toegezegde bedrag overmaken op bankrekening NL10 RABO 03654.29.333
ten name van Obligatie Synagoge Brielle te Brielle.
Na ontvangst van uw storting sturen wij u een genummerde obligatie toe en dan bent u tevens,
zonder extra kosten, voor een jaar donateur van onze Stichting Behoud Synagoge Brielle. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u ook over de activiteiten in het
komende jaar.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Vul hieronder uw gegevens in en lever het strookje in bij een bestuurslid of stuur naar:
Obligatie Synagoge Brielle,
p.a. J.Bienefelt
Israëllaan 2
3214 EG Zuidland
Inschrijving op obligatielening Synagoge Brielle
Naam :

telefoon:

Straat :
Postcode/woonplaats:
Gewenst aantal obligaties:

(post)bankrekening:
x 100 euro

