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UITNODIGING VOOR DE CLUB VAN VIJFTIG 
 

Op 15 september 2018 is de Wereldvredesvlam in Vlissingen ontstoken. Op een aantal plaatsen in Nederland 

(o.a in Den Haag en Cadzand) en op vele plaatsen in de wereld trekt de vlam inmiddels jaarlijks duizenden 

bezoekers, die daar een moment stilstaan bij het belang van vrede: in zichzelf, hun eigen omgeving en de 

wereld. Velen schrijven hun gedachten, gebeden en wensen op een plankje en voegen die toe aan de snoeren 

van wensen die in de boom hangen bij de vlam. Wij proberen de komende jaren, als Stichting en Werkgroep 

Wereldvredesvlam Vlissingen vele activiteiten te ontwikkelen op het gebied van bewustwording en 

vredeseducatie. De Wereldvredesvlam zal verschijnen op alle fiets- en andere kaarten en is dan niet meer weg 

te denken uit Vlissingen, op Walcheren en in de hele provincie Zeeland. 

 

Gezien de discussie met betrekking tot de gasvoorziening is besloten geen gasleiding aan te leggen maar via 

flessengas de vlam te laten branden, maar ook dat kost geld, zo’n 1500 euro per jaar. Om dit te kunnen 

betalen en om de activiteiten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren zoeken wij sponsoren om ons daarbij te 

helpen. Tijdens de voorbereiding is het idee geboren om een ‘Club van 50’ in het leven te roepen. Want we 

weten dat veel mensen de vlam een warm hart toe dragen en ook graag willen dat die in Vlissingen blijft 

branden.  

 

Daarom onze vraag aan u: Zou u ons willen helpen door jaarlijks 50 euro te doneren aan de Stichting Wereld 

Vredesvlam Vlissingen? Wij nodigen u van harte uit om u bij deze club te voegen, zonder verdere 

verplichtingen. U versterkt daarmee het voortbestaan van ons monument. Wij zullen ons werk mede dank zij 

uw steun nog beter kunnen doen en we zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen en/of evenementen.  

 

Goed voor u om te weten: de Stichting Wereld Vredesvlam Vlissingen heeft een culturele ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). U mag daarom 1,5 keer het bedrag van uw gift aftrekken van uw 

aangifte inkomstenbelasting. Bij een gift van 50 euro is dat dus 75 euro.  

 

Van harte welkom bij de Club van 50! 

Namens het bestuur van de Stichting Wereld Vredesvlam Vlissingen: 
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Hieronder vindt u een invulstrook die u kunt opsturen of mailen naar de secretaris: 

 

Hans Schaap 

Stichting Wereld Vredesvlam Vlissingen 

Troelstraweg 331 

4384 GR  Vlissingen 

Email: schaap331@kpnmail.nl 

 
 

 

INVULSTROOK: 

 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Postcode:                            Woonplaats: 

 

Tel.nr:                                 Email: 

 

 

Hiermee meld ik mij aan als lid van de ‘Club van 50’en zeg toe om jaarlijks (eventueel door 

een vaste machtiging aan de bank te verstrekken) een bedrag van 50 euro over te maken naar 

rekeningnummer: 

 

NL05 RABO 0312 2847 72 t.n.v. Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen, onder 

vermelding van ‘Donateur vredesvlam’. Met het recht om dit lidmaatschap op ieder gewenst 

moment te beëindigen.  
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