
                 Voor behoud en bescherming van het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek! 

Comité van Aanbeveling:  Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs,  Mvr. drs. I. Günther,  Mvr. drs. E. Hijlckama Vlieg, Dhr. F. Jonkman 
 

 

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek 
                Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed 
                   Coördinator: Piet Goemans Sr. Telefoon: 0252-524107 of  06-53.29.50.91 

                   Postadres: CHG-Werkgroep Bollenerfgoed, 1e Havendwarsstraat 4, 2161 HG Lisse 

                   www.bollenerfgoed.nl         E-mail: bollenerfgoed@gmail.com  

 

Vrienden van het Bollenerfgoed 
 

Het erfgoed van de bloembollencultuur heeft een grote cultuurhistorische waarde.  

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) werkt daarom al meer dan 20 jaar aan  

bescherming en herbestemming hiervan, zodat het wereldwijd unieke bollenerfgoed voor de Duin- en Bollenstreek 

behouden blijft. Dat kunnen wij niet alleen! Wij hebben uw steun daarbij hard nodig! 

 

Als Vriend van het Bollenerfgoed steunt u het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed met een jaarlijkse bijdrage.  

Dat kan op twee manieren. 

 

Vriend:  Bijdrage van € 100,00 per jaar. U ontvangt dan als dank:  

- het fietsrouteboekje Fietsen langs bollenerfgoedschuren; 

- het boek Nieuw leven voor oude bollenschuren; 

- vermelding van uw naam op de website www.bollenerfgoed.nl (indien gewenst) 

 

Vriend Plus Bijdrage van € 200,00 per jaar. U ontvangt dan als dank het bovenstaande plus:  

-  het boek De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur. 

 

Uw gift kan u een belastingvoordeel opleveren. Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft de  

ANBI-status. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van uw situatie. 

 

 

Aanmeldingsformulier: Vriend van het Bollenerfgoed 
 

Door ondertekening van dit formulier wordt u Vriend van het Bollenerfgoed en gaat u akkoord met een  

jaarlijkse bijdrage ten gunste van het CHG Duin- en Bollenstreek t.b.v. Bollenerfgoed. 

 

Ja, ik steun het werk van de Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG en meld mij aan als: 

 

 Vriend  € 100,00 per jaar   Vermelding op de website ja/nee 

 

 Vriend Plus € 200,00 per jaar   Vermelding op de website ja/nee 

 

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is). 

 

(Bedrijfs)naam: 

 

 

Contactpersoon: 

 

 

Adres: 

 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

Telefoon: 

 

 

E-mailadres: 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Wilt u dit formulier opsturen (adres zie boven) of mailen naar bollenerfgoed@gmail.com 

Na ontvangst krijgt u van ons een factuur voor uw Vriendenbijdrage.  


