
 

Voor oud- poaskearls en andere belangstellenden 
 
 
 
                                                                                                                            Ootmarsum, november 2015 
 
Onderwerp: lid worden van de vriendenclub. 

 
 
Geachte heer, 
 
 
Zoals je wellicht al weet is in 2014 de Stichting tot Bevordering en Instandhouding van de 
Paasgebruiken in Ootmarsum opgericht. Hieraan lagen 2 redenen te grondslag. De 1e 
was omdat aanmelding voor de Nationale Inventaris Cultureel en Immaterieel Erfgoed het 
noodzakelijk maakte dat men op 1 aanspreekpunt kon terugvallen. De 2e reden is 
gelegen in het feit dat de gemeente Dinkelland de poaswagens weer terug wilde geven 
aan de poaskearls. Omdat deze steeds wisselen van samenstelling is gekozen voor de 
oprichting van een stichting. In een eerder stadium hebben we aangegeven de wagens 
alleen dan te willen overnemen wanneer ze in goede staat verkeren. Die renovatie heeft 
plaatsgevonden. Vanaf nu is het onderhoud voor onze stichting. Wel doneert de 
gemeente daarvoor nog jaarlijks een bijdrage van € 500. De jaarlijks kosten om de 
wagens in goede staat te houden worden echter geraamd op € 1.500. Daarnaast heeft de 
stichting ook nog andere kosten. Zo hebben we een eigen website die moet worden 
onderhouden en eigen briefpapier. We hebben het plan opgevat om oud poaskearls en 
andere belangstellenden te benaderen met het verzoek of men jaarlijks een beperkt 
bedrag aan onze stichting wil doneren. Nadrukkelijk willen we stellen dat we ons niet 
bemoeien met de uitvoerende taken van de poaskearls. Die taak is aan hen en dat 
moet ook absoluut zo blijven. Ook in financiële zin opereren we geheel onafhankelijk 
van elkaar. Onze stichting bewaakt en bevordert deze eeuwenoude traditie. De website, 
waarop o.a. de namen van alle poaskearls zijn te vinden is in het leven geroepen om ook 
als ANBI stichting te kunnen opereren. Dit betekent dat uw gift onder nadere 
voorwaarden aftrekbaar is in uw aangifte inkomstenbelasting.  
 
 
 
 
 



 

We hopen dat we u duidelijk hebben kunnen maken wat onze bedoelingen zijn. Kijkt u 
vooral ook op onze website www.paasgebruiken-ootmarsum.nl De leden van onze 
stichting zijn: Peter Kienhuis, Cas Eertman en Karel Bökkers terwijl Eddy Tenniglo de rol 
van penningmeester op zich heeft genomen. Jan Veldboer is secretaris en Henk Eertman 
fungeert als voorzitter. 
Gezien het belang van het voortbestaan van onze aloude paastraditie hopen wij dat u 
ons wilt steunen met een jaarlijkse bijdrage.  
Zo dat het geval is verzoeken wij u bijgevoegde antwoordstrook in te vullen en de sturen 
naar het secretariaat of af te geven bij een van de bestuursleden.  
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk Eertman 
Voorzitter  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paasgebruiken-ootmarsum.nl/


 

 

================================================================================== 
 
Invulformulier voor leden van de vriendenclub: 
 
Ondergetekende  
Naam                     : 
Adres                      : 
Postcode               : 
Woonplaats          : 
E-mail adres          : 
Telefoon                :                                                          Mobiele nummer: 
 
Verleent hierbij machtiging aan de Stichting tot Bevordering Paasgebruiken in Ootmarsum om 
jaarlijks een bedrag van €              af te schrijven van zijn bankrekening  
IBAN rekeningnummer:   
 
Plaats  : 
Datum: 

 

Handtekening. 

 

 

 

Gelieve dit formulier te sturen naar het secretariaat of af te geven bij een van de bestuursleden. 

 

Hartelijk dank voor uw donatie. 


