Hart-Hoofdprijs

Cursus Erfgoed Utrecht
Op 16 februari hebben burgemeester Jan van Zanen en wethouder Kees Geldof in het
bijzijn van “Vrienden van de cursus” het startschot gegeven voor de cursus Erfgoed Utrecht.
De cursus is naar voorbeeld van
Boschlogie uit ’s-Hertogenbosch
geïnitieerd door Gilde Utrecht en het
UMF. Middels deze cursus kan men
kennismaken met de historie van de
stad Utrecht.
Op 24 februari is de eerste van 13
bijeenkomsten van start gegaan, op
verschillende bijzondere locaties in de
stad. Wilt u meer informatie over deze
cursus dan kunt u terecht op de
website van Gilde Utrecht
www.gildeutrecht.nl/cursussen-enlezingen.

Begunstigersbijdrage
Tijdens de begunstigersvergadering d.d. 6 juni 2016 is
er besloten om, met ingang van 2017, de minimale
begunstigersbijdrage te verhogen naar € 27,50 per jaar.
Als begunstiger van het UMF mag u de giften – onder bepaalde voorwaarden – aftrekken van de belasting. Daarvoor
moet u ze natuurlijk wel bij de fiscus opgeven. Elke euro
boven de grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent
van uw inkomen. Omdat het UMF een culturele ANBI-status
heeft, is deze regeling van toepassing.
Mocht u een hogere bijdrage willen doneren kunt u dit dan zo
spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

Jaarlijks reikt Triodos Bank de Hart-Hoofdprijs uit
aan de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer gefinancierd door de bank. De winnaar
maakt kans op 10.000 euro te besteden aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Het Utrechts Monumentenfonds

Er zijn zes ondernemers genomineerd. Stuk voor stuk
enthousiaste mensen die zich onderscheiden door hun
bijzondere manier van werken en de positieve beweging die zij in gang zetten.

www.umf.nu
www.facebook.com/
utrechtsmonumentenfonds

Het Utrechts Monumentenfonds is één van de zes ondernemers die zijn genomineerd. Er wordt een korte
film gemaakt met Hilde van Werven, directeur van het
UMF. Wij willen u, als begunstigers van het Utrechts
Monumentenfonds vragen om op ons te stemmen!
Stemperiode: van 28 maart t/m 16 mei (startdatum
onder voorbehoud)
De uitreiking van de Hart-Hoofdprijs zal plaatsvinden
op 16 mei 2017 tijdens Hart-Hoofd Ondernemers.

Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
030 2311761
info@umf.nu

3D-scannen
Ter voorbereiding op de restauratie van
’t Hoogt zal binnenkort het gehele pand in
3D worden gescand, door PelserHartman
uit ’s-Hertogenbosch. Het gebruik van de
3D scan is efficiënt, nauwkeurig en geeft
een volledig beeld van de complexe
situatie.
Dit ondersteunt het UMF nog meer in de
voorbereidingen en uitvoering van de
restauratie.

