Februari 2019

Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen

Help de Cabauwse Molen
weer te draaien en te malen
www.cabauwsemolen.nl

Problemen bij de molen
De Cabauwse molen staat stil. Door ernstige
technische problemen was het niet meer verantwoord de molen te laten draaien. Het risico: de
wieken zouden kunnen afbreken, want de monumentale potroeden (de basis van het wiekenkruis) zijn door roest te dun geworden. Verder
dreigt de molen scheef te zakken door onderloopsheid, vertoont het bovenhuis gebreken en
heeft de bonte knaagkever de aanval ingezet.

Agenda voorjaar 2019
Zaterdag
30 maart,
11:00 uur

Startschot acties restauratie
Uitleg situatie en restauratie.
Opzet fondsenwerving en hoe u
kunt helpen. Boerderij Kromwijk

Weekend
11 en 12 mei,
11:00 - 16:00

Nationale Molendagen
Molendiploma voor kinderen,
spellen, wafels, rondleidingen,
badeendjesrace.

Hemelvaartsdag 30 mei,
06:00 uur

Dauwtrappen vanaf de molen
Een tocht door magisch polderland. Ontbijtje bij terugkomst.
Optie voor sponsoractie.

Zondag
30 juni,
15:00 uur

Muzikale High Tea
Genieten van heerlijke hapjes
bij de molen.

cabauwsemolen.nl/evenementen

Startschot fondsenwerving
Om de technische problemen te verhelpen is een grote restauratie nodig. De kosten worden voorlopig begroot op € 300.000.
Hiervoor moeten fondsen worden ingezameld. En daar gaan
we voor! Niet alleen, maar met elkaar.
De grote fondsen worden benaderd door het Utrechts Landschap (namens eigenaar Stichting de Utrechtse Molens).
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen gaat lokaal fondsen werven. Want juist de lokale betrokkenheid en bijdragen
zijn van groot belang. Samen maken we het verschil!
En dit is letterlijk zo, want voor alle grote fondsen is het essentieel (en voorwaarde voor het beschikbaar stellen van
geld), dat er een groot draagvlak is. Dat het leeft en dat omwonenden en organisaties uit de regio hun steentje bijdragen.
Op zaterdag 30 maart geven wij het startschot voor de acties.
Wij nodigen onze vrienden, omwonenden en belangstellenden graag uit hierbij aanwezig te zijn. Van harte welkom!
Aanvang 11:00 uur. Locatie: Boerderij Kromwijk, Lopikerweg
West 88, 3411 AS Cabauw.

Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen
Correspondentieadres: Lopikerweg Oost 36, 3411 JG Lopik
KvK-nummer: 30193199
Fiscaal nr.: 8168.66.491, ANBI: RSIN 8168.66.491
Donateurs: administratie@cabauwsemolen.nl
Acties: actie@cabauwsemolen.nl, 06-51415143, 06-22559320
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Hoe kunt u helpen?
Op heel veel manieren. Hieronder lichten wij er een
paar uit. Meer informatie over alle mogelijkheden:
cabauwsemolen.nl/wat-kunt-u-doen.
Wij helpen u graag met de opzet van een actie en
kunnen ondersteunend materiaal leveren. Contact:
actie@cabauwsemolen.nl, 06-51415143, 06-22559320.

Vriend worden
Voor een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10 per jaar bent u vriend van
de Cabauwse Molen. U kunt u aanmelden via de website en direct uw
eerste bijdrage online betalen of u
maakt het bedrag zelf over.
U kunt ook het formulier in de folder
invullen en opsturen. Indien u jaarlijks
€ 25 of meer doneert wordt u bovendien Beschermer van het Utrechts
Landschap.
cabauwsemolen.nl/vriend-worden
Eenmalige donatie
Doneren kan heel simpel online via de
website of u maakt uw gift over op
onze bankrekening nummer
NL98RABO0130023396
t.n.v. Stg. Vrienden van de Cabauwse
Molen. Wilt u ons in het laatste geval
een email sturen met naam, adres,
email en bedrag? (t.b.v. administratie)
cabauwsemolen.nl/eenmalige-donatie
Helpen als vrijwilliger
Wij kunnen wel wat extra handjes
gebruiken, dus hulp is zeer welkom.
Het gaat niet om vaste uren en dagen,
maar af en toe als er iets bijzonders is.
cabauwsemolen.nl/helpen-alsvrijwilliger

Een actie organiseren
Een geldinzamelingsactie kan van
alles zijn, zoals donaties in plaats van
cadeaus bij een verjaardag, trouwdag
of jubileum. Of je doet mee aan de
Vierdaagse of een ander evenement en
je zoekt vrienden of familie die je willen sponsoren. De opbrengst gaat naar
de molen. Je kunt dan ook heel handig
ons actieplatform bij Geef.nl gebruiken. Dit kan ook bij het dauwtrappen
vanaf de molen op 30 mei. Of je organiseert een leuk avondje waar je entree
vraagt. Met je eigen creativiteit en
fantasie ontstaat iets unieks. Voor
allerlei inspirerende ideeën en tips:
cabauwsemolen.nl/start-een-actie
Geven als bedrijf
Met het steunen van de Cabauwse
Molen laat je als bedrijf je maatschappelijk betrokkenheid zien. Een winwin-situatie. U kunt doneren in geld of
goederen of sponsoren. Bij het laatste
krijgt u een tegenprestatie, zoals de
vermelding van uw logo, gebruik van
de vergaderruimte in het zomerhuis,
een lunch of een rondleiding met (buitenlandse) relaties. U kunt ook zelf iets
organiseren of de molen betrekken bij
een opening, jubileum of open dag.
cabauwsemolen.nl/geven-als-bedrijf

Verenigingen en clubs
Samenwerking met lokale verenigingen is
voor ons onmisbaar om een evenement
tot een succes te maken. En willen jullie
zelf iets organiseren (een burendag, veiling of eigen speciale activiteit), dan is dat
helemaal geweldig!
cabauwsemolen.nl/verenigingen-en-clubs
Kinderen en scholen
Superleuk als ook kinderen in actie willen
komen. Cupcakes bakken en verkopen,
klusjes doen, noem maar op. De school
kan meedoen door bijvoorbeeld een markt
of sponsorloop te organiseren. Een leeractiviteit kan ook ingepast worden.
cabauwsemolen.nl/kinderen-en-scholen

Handig om te weten
Uw gift aan de Cabauwse Molen is fiscaal
aftrekbaar. Omdat Stichting Vrienden van
de Cabauwse Molen een culturele ANBI
is, geldt een extra aftrek. Particulieren
mogen giften in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 aftrekken. Er geldt wel een
drempel en een maximum. Ondernemingen mogen een donatie 1,5 keer aftrekken
in de vennootschapsbelasting. Meer:
cabauwsemolen.nl/belastingvoordeel

Wilt u helpen?
Neem contact met ons op!
actie@cabauwsemolen.nl

Levend symbool
De molen is een beeldbepalend cultuurhistorisch en
waterstaatkundig monument, met veel educatieve en
historische waarde. De instandhouding en het
draaiend en malend houden van deze molen, als
eeuwenoud levend symbool van de polderbemaling,
is van groot belang.

Veel dank! Met vereende krachten krijgen wij de molen weer aan het draaien en malen!

