
Balksponsors gezocht!
Fase 1 is gelukt! Op het terrrein van voormalig zwembad Beekhuizen in Velp is recentelijk
door de WBVG én de bewoners een zestal energieneutrale woningen opgeleverd.
Nu staat de bouw van een uitkijktoren op de agenda.

Natuurbeleving voor iedereen
Het zwembadterrein is in de loop der jaren unieke natuurwaarden gaan herbergen; er is onder
andere een grote populatie ringslangen aanwezig. Om mogelijk te maken dat dit natuurterrrein
door iedereen beleefd kan worden gaan we er een uitkijktoren realiseren. Hiervandaan heeft de 
wandelaar een mooi uitzicht over het natuurgebied zonder iets te verstoren. De WBVG staat
garant voor de realisatie van deze uitkijktoren. Omdat de bouw van de toren niet voor rekening
van sociale huurders mag komen, zoeken we sponsors voor de materialen.

Wat hebben we nodig?
De materiaalkosten bedragen € 50.000,- voor
- fundering
- houten balken
- stalen koppelstukken en windverbanden
- dak en gevelbetimmering
- een toegangsbrug uit staal en hout
Naast bijdragen van diverse fondsen vragen
we aan jullie, als sponsor, één of meerdere
balken te sponsoren. Een balk is symbolisch
afgeprijsd op € 100,- per stuk. Uiteraard zijn
materiële bijdragen afkomstig uit je bedrijf
ook van harte welkom. Indien gewenst zullen
de sponsornamen op de toren worden
vermeld.

Kunnen we op je rekenen? 
Maak € 100,- (of een veelvoud ervan) over 
op IBAN: NL71INGB0004922947 t.n.v. 
Woningbouwvereniging Gelderland.

Of vul op de achterzijde je gegevens in en
stuur het formulier retour naar:
toren@wbvg.nl
of per post:
WBVG, t.a.v. Chantal
Van Lawick van Pabststraat 2
6814HH Arnhem
of mail je gegevens en laat ons contact 
opnemen. Alvast heel hartelijk bedankt!



(Bedrijfs)naam: .............................................................................................................................................................................

Contactpersoon: ...........................................................................E-mail: .......................................................................................

 Ja, ik wil jullie graag meehelpen de toren te realiseren. Ik sponsor ........... balk(en) á € 100,- per stuk. 

 Ja, ik wil jullie graag meehelpen de toren te realiseren. Ik sponsor anders, namelijk...............................................................

 Ja, ik wil graag dat mijn naam vermeld wordt. 
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