Wat wordt jouw AANDEEL in het behoud van
Kappers, ons café?
Beste Hoonhorsters! Het is zover!
Volgend weekend start de inschrijving voor aandelen van ‘Kappers, ons café’.
De Dorpscoöperatie zal aandelen uit gaan geven van 5.000 EURO per stuk en 1/10e aandelen van 500 EURO
per stuk.
Op vrijdagmiddag 17 december en zaterdagmiddag 18 december zijn er informatie- en inschrijfmiddagen
voor geïnteresseerden (15-17 uur bij Kappers). We geven je deze middag alle informatie over een aandeel en
het bijbehorende lidmaatschap van de Dorpscoöperatie. Uiteraard staan we stil bij de risico’s en voordelen
van een aandeel en hoe het aandeelhouderschap werkt in relatie tot bijvoorbeeld je belastingaangifte.
Het tweede deel van de middag kun je je inschrijven. We zorgen ervoor dat je vertrouwelijk in gesprek kunt
gaan met een van de denktankleden om eventuele persoonlijke vragen te beantwoorden en de inschrijving
in te vullen. Iedereen die zich inschrijft krijgt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
mee. Je kunt tot een week na inschrijving je inschrijving wijzigen of annuleren.
!! Bij inschrijving is een identiteitsbewijs verplicht. Neem deze dus mee. !!
Agenda voor de informatie- en inschrijfmiddagen:
14.45 – 15.00 Inloop met koffie/thee
15.00 – 15.15 Voortgang Dorpscoöperatie door Andries van Daalen (voorzitter)
15.15 – 15.45 Toelichting lidmaatschap en aandelen door Andre Hurink (werkgroep
financiering) en Guus Diepman (penningmeester)
15.45 – 17.00 Mogelijkheid tot inschrijving op aandelen
Er is ruimte voor 75 deelnemers per middag. Wederom werken we met Corona QR check bij de deur.
Aanmelden via: info@duurzaamhoonhorst.nl
Later in december zijn er nog 2 inschrijfmomenten:
•
•

Vrijdag 24 december van 15-17 uur bij Kappers;
Donderdag 30 december van 15-17 uur bij Kappers.

De basisinformatie over het aandeelhouderschap is ook op te vragen. Deze informatie wordt na de
informatiebijeenkomsten verstuurd. Mocht je niet kunnen komen op een van de inschrijfmomenten? Neem
dan contact op voor een persoonlijke afspraak.
Tot ziens op een van de informatie- en inschrijfmiddagen!
Denktank Kappers, werkgroep financiering
Contactpersoon voor vragen is André Hurink (andre@pbhoonhorst.nl; 06 1080 7919)

