Brassband De Spijkerpakkenband is de nieuwe dorpsbewoner van voormalig dorpshuis
De Mande in Lippenhuizen. De Spijkerpakkenband, ook wel ‘de Spikers’ genoemd,
maken hier met de 30-koppige formatie muziek. Het pand heeft sinds de officiële
opening van 18 januari een nieuwe naam: ’t Spikerplak! We zijn voortvarend gestart,
maar hebben uw hulp nodig voor onze volgende stappen!

Cultuurhuis
De Spikers hebben grootse plannen met ’t Spikerplak. Het wordt een cultuurhuis; het
kloppend hart in het centrum van Lippenhuizen voor muziek, kunst en cultuur. Daarnaast
willen we het gebouw verduurzamen en toekomstbestendig maken, zodat het nog lang
beeldbepalend blijft voor het dorp. U kunt hier een steentje aan bijdragen. Het kost u
niets én u krijgt zelfs meer rendement dan bij uw bank.

Digitale informatieavond vrijdag 26 juni
Hoe gaan we dit doen? De Spijkerpakkenband gaat obligaties uitgeven in samenwerking
met Sponsorvisie B.V. Adviseur Peter van Baak legt tijdens een digitale informatiebijeenkomst op vrijdag 26 juni uit hoe u een obligatie kunt afnemen. Maar ook wat uw
voordeel en uw rendement is. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te
stellen. We starten om 19:30 uur.

Aanmelden?
Stuur een mail naar info@spijkerpakkenband.com. We sturen u dan een link voor de
bijeenkomst. Of gebruik deze rechtstreekse link: https://bit.ly/3ebpfKL

Liever persoonlijk?
Vindt u het lastig om digitaal deze bijeenkomst bij te wonen of wilt u liever persoonlijk
informatie ontvangen? Neem gerust contact op met onze penningmeester Eelko Hallema,
tel. 06-12 08 29 63. Hij vertelt u graag meer.

Samen!
We hopen dat u ’t Spikerplak een warm hart toedraagt en de nieuwe activiteiten wilt
stimuleren. Koester hiermee uw herinneringen aan uw schooltijd in de oude school,
of de gezelligheid in het voormalige dorpshuis. En werk mee aan de toekomst!
Ons doel is om de historie van het pand te
behouden én als cultuurmakers een impuls
te geven aan het dorp in de vorm van muziek,
kunst en cultuur. We hopen dit samen met
u te doen.

Daarom graag tot ziens op vrijdag 26 juni!

WE HEBBEN EEN DROOM! LAAT U DIE UITKOMEN?
De Spijkerpakkenband geeft obligaties uit. Dit om ons nieuwe pand te
bekostigen, maar ook om muzikale initiatieven in de regio te ontplooien.
Er zijn twee soorten obligaties die worden uitgegeven.
Draagt u een steentje bij aan muziek & cultuur?

Welke obligaties zijn er?

Obligatie 1:

Obligatie 2:

Spikerfreon obligatie

Spikerinvestering obligatie

> U betaalt eenmalig € 500 (of een veelvoud)

> U betaalt eenmalig € 1000 (of een veelvoud)

> De looptijd is 7 jaar

> De looptijd is 10 jaar

> U ontvangt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag

> U ontvangt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag

> Dit bedrag bestaat uit:

> Dit bedrag bestaat uit:

rente, aflossing & schenking
> De schenking is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting
> U ontvangt per saldo jaarlijks 1,2% rendement

rente, aflossing & schenking
> De schenking is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting
> U ontvangt per saldo jaarlijks 3% rendement

Voordelen
>
>
>
>
>
>

U steunt de band met haar muzikale activiteiten en behoud van het gebouw
Het kost u niets, want u krijgt uw inleg terug
U ontvangt meer rendement dan u bij de bank kunt krijgen
Uw schenking is voor 125% aftrekbaar vanwege onze culturele ANBI status
U krijgt ondersteuning bij de belastingaangifte
Alle informatie van uw obligaties is online te raadplegen via:
www.mijn.obligatieplan.nl/spijkerpakkenband

