
 

 

Uw bijdrage doet ons uit ons dak gaan! 

Het parochiecentrum en de vzw Chiro Hoegaarden hebben de knoop doorgehakt! Samen steken ze de 

handen uit de mouwen en gaan het parochiecentrum grondig renoveren en verbouwen! 

In een eerste fase wordt het dak van het huidige parochiecentrum aangepakt. Chiro Hoegaarden zal 

hierin mee investeren. Als jeugdvereniging kunnen we alle financiële steun zeker en vast gebruiken! 

Ook jij kan hier je steentje (of dakpannetje) in bijdragen. 

 

Wil u ons financieel steunen zodat we een nieuw dak boven 

ons hoofd kunnen bouwen? 

 Bouw jij mee?  Dit kan op verschillende manieren! 

 

 U sponsort ‘een dakpan’ voor € 20. 

 

 U sponsort ‘een meter dakgoot’ voor € 60. 

 

 U doet een vrije gift van € ... 

 
Giften onder € 40 stort je op onze bouwrekening:  BE66 0689 0350 8143,  

Chiro Hoegaarden bouwt, Tiensestraat 54, 3320 Hoegaarden, met vermelding “gift”. 

 

! BIJDRAGEN VANAF € 40 ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR ! 
OPGELET: Indien u een fiscaal attest wenst, dient u uw bijdrage te storten aan 

Chirojeugd-Vlaanderen vzw.  (!) - Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, op het 

rekeningnummer:  BE67 0000 1507 2887, met vermelding “gift LEM/0310”. 

 

Chiro Nationaal zal u tijdig een fiscaal attest toesturen, dat u vervolgens bij uw 

belastingaangifte kan voegen. De belastingvermindering bedraagt 45% van het 

werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag! 

 

U hoeft uw bijdrage niet in 1 keer te storten, dit kan gespreid over het ganse jaar, 

MAAR dient wel minstens €40/kalenderjaar te zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn. 
 

SPECIAL Bij een bouwproces komt heel wat kijken en we verwachten dat dit wel enkele jaren 

in beslag zal nemen. Daarom willen we ook een oproep doen om samen met ons dit 

engagement te delen in de vorm van ‘een engagementsgift’: 

 Stort €10/maand gedurende 3 jaren op rekening van Chiro Nationaal 

(hier krijg je dan voor het totale jaarlijkse bedrag je fiscaal attest opgestuurd). 

 

Alvast bedankt voor jullie steun! Chiro Hoegaarden is jullie zéér dankbaar. 

We houden je in de toekomst op de hoogte van het verloop van het  bouwproces. 

Heb je nog vragen? Mail naar chirohoegaardenbouwt@gmail.com. 
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Chiro Hoegaarden bouwt / verbouwt ?!? 

 

Hoe zit het met de chirolokalen? Komen er nieuwe lokalen, wordt er verbouwd of verhuisd? 

Een vraag die op velen hun lippen rust. Wij hebben ondertussen een antwoord! Het 

parochiecentrum en de vzw Chiro Hoegaarden hebben de knoop doorgehakt! Samen steken 

ze de handen uit de mouwen en gaan verbouwen! 

 

Help, wij gaan verbouwen!? 

Tijdens het bouwproces zullen we heel wat hulp kunnen gebruiken! Zowel in de bouwwerken 

als achter de schermen kunnen we gebruik maken van de kennis en handigheid van 

ervaringsdeskundigen. Zelfs wanneer u niet bepaald een specialiteit in de bouw bezit, maar 

gewoon uw handen uit de mouwen wil steken, is dat meer dan welkom! 

 

Denkt u dat u iets voor ons kan betekenen tijdens de verbouwingen van het 

parochiecentrum?  

 

 Duid aan op welke manier(en) u ons hulp kan bieden.  

In de eerste kolom zet u een kruisje indien u ons daarmee kan helpen. In de tweede 

kolom kan u een toelichting geven. 

Wij hebben zeker niet aan alles gedacht en u kan ons waarschijnlijk op nog andere 

manieren bijstaan. Daarom kan u telkens bij de rubriek “andere suggesties” uw eigen 

ideeën noteren.  

 

 Gelieve uw gegevens in te vullen en ons te bezorgen via:  

 chirohoegaardenbouwt@gmail.com 

 de leiding op zondagnamiddag 

 onze brievenbus aan het parochiecentrum (Tiensestraat 54, 3320 Hoegaarden) 

 

 

 

Wij danken u voor uw interesse, hulp, medewerking… !!! 
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Uw gegevens: 

Naam + voornaam:  …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Financieel aspect 

 Boekhouding 
 

Subsidies 

 
Fondsenwerving 

 
Website 

 
Andere: …………………………………… 

Verbouwing 

 
Afbraak 

 
Dak 

 
Metsen 

 
Elektriciteit 

 
Loodgieterij 

 
Verwarming 

 
Ventilatie 

 
Vloeren 

 
Wanden & plafonds 

 
Schrijnwerk 

 
Andere: ……………………………………… 

Afwerking 

 
Verfwerken 

 
Verhuis en transport 

 
Andere: ……………………………………… 

Andere suggesties 

 
Catering 

 
Activiteiten organiseren (om geld in te zamelen voor het project) 

 
Andere: ……………………………………… 


