
Alles weten over stoomsleepboot Maarten, de stichting,
nieuws en aankomende evenementen? Kijk op:

www.stoomsleepboot-maarten.nl

Of vind ons op Facebook:

  /StoomSleepbootMaarten

Donateur worden



Inschrijfformulier
U bent al Donateur van de “Maarten” vanaf €35,- per jaar! Door Donateur te 
worden draagt u uw steentje bij aan het in de vaart en onder stoom houden van 
de Stoomsleepboot “Maarten” en te behouden voor de komende generaties. Mede 
door uw steun kunnen wij de vaste kosten, inspecties en keuringen bekostigen.

U kunt uw donatie (min. €35,- per jaar) overmaken op rekeningnummer 
IBAN NL61 INGB 0678060932 t.n.v. Stichting Stoomboot Maarten Leeuwarden 
o.v.v. donatie Sslb. Maarten.

Vervolgens dient u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, Vervolgens dient u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, 
dan zullen wij u zo spoedig mogelijk inschrijven in onze Donateursadministratie. 

U kunt eventueel ook onderstaand inschrijfformulier downloaden via onze website
www.stoomsleepboot-maarten.nl, en ingevuld en ondertekend aan ons 
toezenden. Het postadres is: Schalsumerweg 11, 8802XD te Franeker. 

Bedrijfsnaam (optioneel):

Aanhef:

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aanmelden boordtelegram:

Jaarlijkse donatie:

Handtekening:

€

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)René Nammensma ( coördinator Donateursadministratie )

Mobiel:  +31 (0) 640930815

Email:   info@stoomsleepboot-maarten.nl

Contact

Donateur van Stoomsleepboot “Maarten” 1926
Als Donateur van de “Maarten” heeft u een streepje voor. Heeft u iets met het Als Donateur van de “Maarten” heeft u een streepje voor. Heeft u iets met het 
schip en deelt u onze fascinatie van stoom en stoommachine? Gaat uw hart sneller 
kloppen van de geur van stoom en de optrekkende warmte vanuit de 
machinekamer? En word met dit geheel een tochtje varen voor u als mogelijk 
Donateur een beleving? Dan is het misschien ook iets voor u om Donateur te 
worden!

   Als Donateur blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond de 
   “Maarten”, via het boordtelegram dat een aantal keer per jaar verschijnt.   “Maarten”, via het boordtelegram dat een aantal keer per jaar verschijnt.

   U krijgt éénmaal per jaar een uitnodiging om een tocht mee te varen.

Cadeautip
Het is natuurlijk ook mogelijk om als cadeau iemand anders aan te melden als
Donateur van de “Maarten”! U kunt hierover contact opnemen met
René Nammensma van onze Donateursadministratie via 
info@stoomsleepboot-maarten.nl.

Vragen?Vragen?
Wilt u Donateur worden van de “Maarten” of heeft u hier vragen over? Neem dan
contact op met René Nammensma van onze Donateursadministratie. Hij is 
telefonisch bereikbaar op alle werkdagen, na 18:00. Ook kunt u hem een email 
sturen, deze zal hij dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
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