Begunstigersbijdrage 2017
Tijdens de begunstigersvergadering d.d. 6 juni
2016 is er besloten om, met ingang van 2017, de
minimale begunstigersbijdrage te verhogen naar
€ 27,50 per jaar.

Het Utrechts Monumentenfonds

Indien u een automatische machtiging heeft afgegeven, dan wordt het bedrag komende weken van uw rekening afgeschreven. Heeft u geen automatische
machtiging? Dan ontvangt u in de loop van deze week
de nota. Uw gift aan het Utrechts Monumentenfonds –
onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar van uw in-

Stem op het UMF

Stemmen
kan hier
t/m 16 mei

Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
030 2311761
info@umf.nu
www.umf.nu
www.facebook.com/
utrechtsmonumentenfonds

komstenbelasting. En door de status van culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) van het UMF genieten donateurs een extra belastingvoordeel: particulieren en bedrijven mogen in hun aangifte inkomstenen vennootschapsbelasting het bedrag van de gift res-

Help mee om het Utrechts Monumentenfonds winnaar te maken van de Hart-Hoofdprijs
van de Triodos Bank. Stemmen kan nog een paar dagen via www.triodos.nl/umf.

pectievelijk 1,25 keer en 1,5 keer aftrekken.
Meer informatie hierover leest u op onze website onder

Het Utrechts Monumentenfonds is genomineerd voor

online gevolgd worden via de eigen Facebookpagina.

de Hart-Hoofdprijs 2017, ingesteld door de Triodos

Bekijk het introductiefilmpje van Hilde van Werven,

Bank. Deze publieksprijs van 10.000 euro wordt dit jaar

directeur van het UMF.

voor de zevende keer toegekend aan de meest

‘steun ons’

Begunstigersvergadering 2017

inspirerende duurzame ondernemer. De genomineerde

De Hart-Hoofdprijs is een

ondernemer met de meeste stemmen wint. Met de

publieksprijs, dus het publiek

Het Bestuur van het Utrechts Monumenten-

prijs kan de winnaar zijn of haar onderneming verder

bepaalt. Tot en met 16 mei

fonds nodigt u alvast van harte uit voor de

ontwikkelen.
Het UMF speelt een voortrekkersrol bij het

aanstaande, de dag van de

jaarlijkse begunstigersvergadering van het

bekendmaking, kan iedereen

Utrechts Monumentenfonds op woensdag

zijn of haar stem uitbrengen

21 juni 2017. De officiële uitnodiging hier

energiezuinig restaureren van monumentale panden in

via www.triodos.nl/umf. De genomineerde ondernemer

Utrecht en het geschikt maken ervan voor huurders.

met de meeste stemmen wint. Onder de stemmers

Daarnaast deelt het fonds haar vakkennis en het

worden drie unieke fietsen van Roetz-Bikes verloot.

voor wordt eind mei verstuurd.
Na de vergadering zal rond 20.15 uur een preDe vergadering begint om 19.30 uur.

sentatie worden gegeven over het St. Eloyen

historische verhaal over de panden met het grote

Vanaf 19.00 uur is er ontvangt met koffie en

Gasthuis. Aansluitend bestaat vanaf 21.00 uur

publiek en kunnen de restauratiewerkzaamheden

thee. Dit jaar wordt de vergadering gehouden

de gelegenheid om een rondleiding te krijgen

bij St. Eloyen Gasthuis aan Boterstraat 22 te
Utrecht.

en kunt u onder het genot van een borrel en
een hapje verder te praten.

