
Steun ons
EB25
project!

Botterstichting Elburg 
doet ook mee aan 
Rabo ClubSupport!
Stem vanaf 5 september op ons

Ontdek hoe het werkt op 
www.rabobank.nl/clubsupport

Rabo ClubSupport 
‘Iedereen verdient een club.
Een plek waar je elkaar ontmoet, 
elkaar sterker maakt en helemaal 
jezelf kunt zijn. 

Kortom: 
verenigingen zijn onmisbaar. 
Daarom helpen wij hen graag 
met kennis, netwerk en geld om 
hun ambities te realiseren. 
Zo geven we als coöperatieve 
bank ieder jaar een deel van onze 
winst terug aan de verenigingen.’ 
(bron: www.rabobank.nl)

http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.rabobank.nl


STEUN DE RESTAURATIE VAN DE EB 15 
Wij ontvangen graag een bijdrage in onze collectebus,  

via internetbankieren of mobiel bankieren 
 

Internetbankieren 
t.a.v. Botterstichting Elburg 

IBAN NL80RABO0301992789 
 
Mobiel bankieren   

De iDEAL QR-code kan gescand worden via de iDEAL QR-App  
of de Mobiel Bankieren App van de Rabobank , ING en Knab Bank. 

 
Stap 1: Open je mobiel bankieren app of iDeal app; 

Stap 2: Scan de iDeal QR-code; 
Stap 3: Volg de stappen in de app en  

maak een bedrag over naar keuze 
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Culturele ANBI

Doe mee met de Rabobank Clubactie
De EB25 is de nieuwste aanwinst van de Botterstichting. Over drie jaar willen we er 
weer een varend monument bij hebben. Daarmee houden we het cultureel erfgoed 
van de Zuiderzeevisserij in stand en blijft de kennis en kunde behouden. De restau-
ratie is meteen een mooie kans voor stagiairs van verschillende mbo-opleidingen en 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We hopen eind 2022 met het werk aan de EB25 te kunnen starten!

Stem op restauratie EB25 via www.rabobank/clubsupport

Vanaf 5 september kun je weer je stem uitbrengen voor de Rabo ClubSupport actie. 
Je kunt uiterlijk stemmen op 27 september. De Botterstichting kan extra steun goed 
gebruiken, dus hopen we dat er veel vrijwilligers voor de club stemmen maar ook 
dat ze anderen in hun omgeving ‘warm’ maken om hun stem te geven aan de Botter-
stichting, ten behoeve van de restauratie van de EB25. Vorig jaar behaalden we 90 
stemmen, dus dit jaar gaan we samen proberen om boven de 100 uit te komen! Let 
op: De Rabobank is een coöperatie. Dat betekent onder andere dat men leden heeft 
én dat een deel van de winst teruggeven wordt aan de maatschappij. Als lid mag jij 
meebeslissen welke maatschappelijke initiatieven de Rabobank in onze omgeving 
ondersteunt. 

Ook wie geen lid is van de Rabobank kan helpen
De restauratie van de EB25 kost 450.000 euro. De provincie subsidieert (hopelijk) 
een groot deel. Maar… als Botterstichting zijn we druk bezig om de laatste ton ook 
binnen te halen!

Schenk direct
Het verwezenlijken van onze droom om ook de EB25 weer te laten varen kost geld 
en iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd! U kunt ons financieel ondersteunen door 
een donatie te doen voor de restauratie, op Botterstichting Elburg, 
IBAN: NL80 RABO 0301992789. Omdat onze stichting de ANBI-status heeft, kunt 
u de gift aftrekken van de belasting en komt uw totale bijdrage ten goede aan ons 
project.

Steun ons als bedrijf
Ons restauratiewerk is niet mogelijk zonder de steun van bedrijven, individuele per-
sonen of organisaties. 
 • Bedrijven kunnen allereerst een sponsorcontract afsluiten. 
 • Verder is het is ook mogelijk om een onderdeel van de EB25 te adopteren, 
  waardoor dit onderdeel met uw steun kan worden gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld 
  de mast zijn, het dek, het vooronder, het grootzeil, de fok of het zwaard… 
 • Tenslotte kunt u ons ook ondersteunen door de levering van materialen, 
  gereedschap of diensten.

De Botterstichting zorgt er vervolgens voor dat uw bedrijf daarbij de aandacht krijgt 
die u verdient. Meer weten? Neem contact met ons op over de mogelijkheden via: 
info@botterselburg.nl

Mogelijk gemaakt door Klaver4reclame ‘t Harde.

mailto:info@botterselburg.nl
https://prd.botterselburg.nl/sponsoren/ 

