Sympathisant van de Hout-Bliërickse
Vastelaovescultuur
Word jij ook lid van de club van 50?
Carnavalsvereniging De Poerker organiseert al sinds 1969 diverse
Vastelaovesactiviteiten voor alle lagen van de Hout-Bliërickse gemeenschap. Deze
activiteiten zijn alleen mogelijk door enerzijds de vele betrokken vrijwilligers en
anderzijds door de financiële middelen vanuit sponsoren, sponsoracties en leden.

Wat houdt het in om sympathisant te zijn?
De club sympathisanten is een groep mensen die
allen jaarlijks € 50,- doneren ten behoeve van
het in standhouden van de Hout-Blerickse
vastelaovescultuur.
Het gedoneerde bedrag wordt ter beschikking
gesteld aan CV De Poerker, waarbij de helft
van de donatie gebruikt kan worden voor de
normale jaarlijkse exploitatie en de andere helft
van de donatie wordt apart geboekt/gezet. Dit
gereserveerde deel kan ingezet worden voor een
speciale uitgavepost. Denk hierbij aan nieuwe
kleding jeugdgezelschap, aanschaf wagen, extra
investering voor een specifieke artiest, etc.
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Elke sympathisant doneert jaarlijks € 50,- aan
CV De Poerker
Een sympathisant heeft dezelfde rechten als
een lid.
De sympathisanten worden jaarlijks
uitgenodigd voor een informele bijeenkomst
om te netwerken, te discussiëren en voor het
toewijzen van de sympathisanten-bijdrage.
De sympathisant gedraagt zich als een
echte ambassadeur en hoeder van de HoutBlerickse vastelaovescultuur en kan gevraagd
en ongevraagd advies geven.
Van een sympathisant wordt verwacht dat zij
ook minimaal één andere sympathisant zal
werven c.q. aandragen.
Een sympathisant ontvangt een uniek
ontworpen sympathisant-speldje
Kijk voor alle voordelen en voorwaarden op
www.poerker.nl

Enkele vraagjes alvast beantwoord
Ik ben al lid van de Poerker. Komt deze €50,- boven op mijn lidmaatschap van € 11,-?
Nee, We kunnen je lidmaatschap overzetten naar sympathisant. Je hebt namelijk dezelfde rechten als een lid.

Ik ben zakelijk al sponsor van De Poerker en lid. Is dit nog een extra mogelijkheid?
Nee, mensen die én sponsor en lid zijn, dragen de vereniging al zo’n warm hart toe dat deze automatisch
sympathisant worden.

Is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?
Binnen de huidige belastingregels, kunt u deze donatie een aftrekpost bij de belastingdienst, mits u zich voor
minimaal 3 jaar verbindt als sympathisant. Maar voor de actuele belastingregels verwijzen we u graag naar de
website van de belastingdienst.

Ja, ik draag de vastelaovescultuur
een warm hart toe en wil me graag
aanmelden sympathisant van
CV de Poerker.
Uw aanmelding wordt pas geëffectueerd
als we het startaantal van minimaal 40
sympathisanten hebben bereikt. U vindt
een uitgebreide beschrijving van de
mogelijkheden en voorwaarden van de
sympathisant op www.poerker.nl.
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