
 

 

  Lidmaatschap van 

  De Club van 100 
 

 Waarom is een vriendenclub van Liever in Lierop nodig? 

 Het exploiteren van een wooninitiatief zonder hulp van gemeente en een  

woningbouwcorporaties is een hele uitdaging. Club van 100 leden investeren door lid te zijn  

mee in extra faciliteiten voor onze bewoners. Denk hierbij aan sociale en culturele activiteiten, een 

jaarlijks uitstapje met de groep of  de aanschaf van duurzame artikelen voor hun vrije 

tijdsbesteding, zoals een muziekinstallatie, een tafeltennistafel of een tuinbank. 

 

Waarmee helpen de club van 100 leden de bewoners? 

Elk lid doneert jaarlijks een bijdrage van  € 100,-.  Meer mag natuurlijk ook; dit kan  

aangegeven worden op het inschrijfformulier. Het bedrag wordt per overschrijving voldaan.  

Jaarlijks wordt een email met een betalingsherinnering gestuurd, maar u bent natuurlijk vrij  

om zelf te bepalen hoe lang u donateur wilt blijven. 

 

 Hoe kunt u lid worden van de club van 100? 

 Vul bijgaand inschrijfformulier in en stuur deze per mail naar het secretariaat. Vergeet niet uw  

bedrijfslogo mee te sturen als u ons namens uw bedrijf steunt. Maak vervolgens het toegezegde 

bedrag over op rekening van de stichting. Uw lidmaatschap gaat in vanaf de ontvangst van uw 

betaling en na een jaar ontvangt u opnieuw een verzoek voor uw bijdrage. 

Opzegging kan door een mail te richten aan het secretariaat: info@lieverinlierop.nl  
of via uw eigen contactpersoon bij de stichting. 

 
Wat kunnen club van 100 leden van ons verwachten? 

• Uw naam of bedrijfnaam en logo worden vermeld op onze website. Blijft u liever anoniem?  

Dan kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. 

• Uw naam of bedrijfsnaam en logo worden desgewenst vermeld op het Club van 100 bord 

in het huis. 

• U ontvangt minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief over ons wooninitiatief. 

• U ontvangt een uitnodiging voor de opening en ‘dankjewel’ bijeenkomsten. 

 

Stichting Liever in Lierop heeft een ANBI status  

hierdoor kun je als gever gebruik maken van een fiscaal voordeel. Daarvoor moet u een 

overeenkomst voor tenminste 5 jaar met onze stichting aangaan voor het 

doneren van een vast bedrag. Dit kan door het  formulier ‘Overeenkomst 

periodieke gift in geld’  in te vullen en ondertekend per email aan de 

info@lieverinlierop.nl te sturen. U ontvangt dan een door de stichting 

ondertekende versie retour. Omdat u een deel van uw gift  terugkrijgt van de 

Belastingdienst, kunt u er eventueel voor kiezen om een groter bedrag te 

schenken, zonder dat het  meer kost. Meer informatie over de voorwaarden om een periodieke gift 

belasting aftrekbaar te maken, vindt u op www.belastingdienst.nl.  
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