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Wintermarkt gaat helaas niet door
(wel oliebollen en kerstbomen te koop)

De Wintermarktcommissie heeft ook dit jaar moeten besluiten om de markt
welke gepland stond voor 11 december te annuleren. De molenwinkel is
normaal geopend en de oliebollen en kerstbomen zijn te koop.

Trekkingsdatum:
zaterdag 5 februari 2022

Drie hoofdprijzen: Een geheel verzorgd diner voor
twee personen op de stelling van de molen op een
zwoele avond.
Tientallen prijzen beschikbaar gesteld door
ondernemers uit de regio.
Zie http://stichting.oudemolen.net en Facebook
@windkorenmolendeleeuw voor meer informatie.

Telefoonnr:

Naam:

Lotnummer: 1234

Prijs per lot: € 2,50
€ 10,Prijs voor 5 loten:

er: 1234

diner voor
n: Een geheel verzorgd op een
Drie hoofdprijze
molen
de stelling van de
twee personen op
zwoele avond.
door
beschikbaar gesteld
Tientallen prijzen
regio.
ondernemers uit de
len.net en Facebook
Zie http://stichting.oudemo
w voor meer informatie.
@windkorenmolendeleeu

Trekkingsdatum:
2022
zaterdag 5 februari

Lotnumm

Lotnummer: 1234

Naam:


Lotnummer:


1234



Gesponsord door:

 

Gesponsord door:

Gesponsord door:

Prijs per lot: € 2,50
Prijs voor 5 loten: € 10,Trekkingsdatum:
zaterdag 5 februari 2022

Op zaterdag 11en 18 december en oudejaarsdag telkens vanaf 9.00 uur gaan we bij
de molen loten verkopen.
De opbrengst is bestemd voor het groot onderhoud aan de kap.
De loten kosten € 2.50 per stuk en 5 stuks voor € 10,00 Betaling contant of pin.
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Maar liefst drie hoofdprijzen zijn er te winnen: een geheel verzorgd diner voor twee
personen op de stelling van de molen op een zwoele avond.
En verder tientallen prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers uit de regio.

Oliebollenmarathon op 11 - 18 - 31 december
Op zaterdag 11 december, zaterdag 18 december en op vrijdag 31 december
worden bij de molen weer de befaamde oliebollen verkocht. Verder appelﬂappen
van de molenwinkel en lokaal bereidde erwtensoep.
Om met Oud en Nieuw verzekerd te zijn van oliebollen gemaakt van het lekkerste
meel van de molen, raden we u aan deze te bestellen: bij de molenwinkel, via
het bestelformulier op de website (h�p://vrienden.oudemolen.net ) of door uw
bestelling door te geven via e-mail naar vriendenvandemolen@gmail.com.

RaboClubsupport
De Rabobank keert elk jaar geld uit aan clubs en verenigingen. Dit jaar was er landelijk
13 miljoen euro te besteden welke door 500.000 leden middels stemming aan 30.000
clubs en verenigingen toe kwam. Als stichting mochten wij dit keer, voor het groot
onderhoud aan de kap, ook meedingen.
Het bedrag dat wij mochten ontvangen is € 591,87 Een fantastisch bedrag !
Dank aan allen die hiervoor gezorgd hebben.
-blad2-

Sponsoractie
Voor het onderhoud aan de kap, welke volgend jaar uitgevoerd moet worden, is in
samenwerking met het Molenfonds een sponsoractie opgezet.
Mocht u onze actie willen ondersteunen, scan dan de QR-code of stort uw bijdrage op ons
bankrekeningnummer NL76RABO 03 05 71 48 48 t.n.v. Stichting Windkorenmolen De Leeuw.

Inning donatie en ANBI-status

Begin december zijn de donaties geïnd via de automatisch incasso. Tevens herinneren we alle donateurs en sponsors, die ons
niet gemachtigd hebben, eraan om het voor dit jaar toegezegde bedrag (voor zover nog niet gedaan) in de maand december
over te maken op ons bankrekeningnummer NL 76 RABO 03057 14848.
Ter aanvulling hierop: Onze stichting is erkend als culturele ANBI-instelling (= instelling welke zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut). Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Vanaf 1 januari 2012 geldt
voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Voor particulieren is er een vaste aftrek van 1 % minimaal en 10 %
maximaal van het inkomen als aftrekbaar bedrag voor de Belastingen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor het komende jaar wensen wij u toe dat
het u persoonlijk, met uw familie en in uw
dagelijkse zaken voor de wind mag gaan.
Een heel gelukkig 2022 gewenst.

