Eenmalige giften
Een gift van 50 €
Na overboeking van de gift kunt u een reservering maken voor
een gratis bezoek aan de werf en het museum voor maximaal
vier personen. U wordt ontvangen door een gastvrouw, kunt
genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en
krijgt in het museum een rondleiding door een gids.

Steun het behoud
van de Elburger
botters!

Een gift van 100 €
Na overboeking van de gift kunt u een reservering maken voor
een gratis bezoek aan de werf en het museum voor maximaal
acht personen. U wordt ontvangen door een gastvrouw, kunt
genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en
krijgt in het museum een rondleiding door een gids.
Een gift van 500 €
Na overboeking van de gift kunt u in het (eerst-)lopende vaarseizoen een reservering maken voor een gratis bottertocht van
1 uur en een bezoek aan de werf en het museum voor maximaal
tien personen. U wordt ontvangen door een gastvrouw, kunt
genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en
krijgt in het museum een rondleiding door een gids.
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Alvast bedankt en graag tot ziens op onze werf!

Vaar en kijk met ons mee…

Help de botters in de vaart te houden!
Welkom aan boord bij de Stichting tot Behoud van Elburger
Botters. Sinds 1975 de stichting in Elburg die zich inzet om het
cultuurhistorisch varend erfgoed, de kennis van de bouw en restauratie van vissersschepen en de historische binnenhaven in ere
te herstellen, te behouden en levend te houden.
Hieronder en -naast treft u ons zorgvuldig samengestelde aanbod aan. We willen als botterliefhebbers namelijk graag iets voor
u terug doen. We hopen dan ook dat er een aanbod bij is dat u
aanspreekt! Onze stichting is immers afhankelijk van sponsors
als uzelf, om financieel ieder jaar weer de eindjes aan elkaar te
knopen, dus doe mee…

Meerjarige contracten
Een vijfjarig sub-sponsorschap van 500 €
Gedurende het sponsorschap heeft u de mogelijkheid om per
vaarseizoen een bottertocht van 1,5 uur te maken (max. 12 p.).
Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam met logo en link vermeld op
onze website: www.botterselburg.nl.
Een vijfjarig co-sponsorschap van 1.000 €
Gedurende het sponsorschap heeft u de mogelijkheid om per
vaarseizoen een bottertocht van 4 uur te maken (max. 12 p.).
Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam met logo en link vermeld op
onze website, magazine de Botter Proat en uw bedrijfsnaam
wordt met logo vermeld op het grote sponsorbord.
Een driejarig co-sponsorschap van 1.000 €
Idem, zie hierboven, maar met 3 uur vaartijd per jaar.
Een vijfjarig hoofd-sponsorschap van 1.500 €
Gedurende het sponsorschap heeft u de mogelijkheid om per
vaarseizoen een bottertocht van 8 uur te maken (max. 12 p.).
Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam met logo en link vermeld op
onze website, magazine de Botter Proat en uw bedrijfsnaam
wordt met logo vermeld op het grote sponsorbord.
Een driejarig hoofd-sponsorschap van 1.500 €

Belastingvoordeel voor donateurs
De Botterstichting is een culturele ANBI; donateurs van culturele
ANBI’s hebben recht op een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift
aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift
aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
* nb: voor de contracten: alle genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per kalenderjaar.
* reserveringen via boekingen@botterselburg.nl

Idem, als hierboven, maar met 6 uur vaartijd per jaar.
Een vijfjarig super-sponsorschap van 2.500 €
Gedurende het sponsorschap heeft u de mogelijkheid om per
vaarseizoen een bottertocht van 8 uur te maken (max. 12 p.).
Daarnaast wordt uw bedrijfsnaam met logo en link vermeld op
onze website, magazine de Botter Proat en uw bedrijfsnaam
wordt met logo vermeld op het grote sponsorbord. U neemt met
2 personen op uitnodiging van het bestuur op de donderdagavond voorafgaand aan de botterdagen vanaf schouwschip de
Coby de vlootschouw af, samen met het bestuur en notabelen.
Uw bedrijfsvlag wordt op verzoek in de mast gehesen.

