
Het GOUDasfaltterrein aan de Holland-
sche IJssel is een vat vol mogelijkheden. 
Sinds juli 2016 is de stichting GOUDas-
falt huurder. Die maakt van dit voormali-
ge fabrieksterrein een plek waar mensen 
kunnen werken, verblijven en recreëren 
en waar maatschappelijke initiatieven 
volop de ruimte krijgen. 

GOUDasfalt: voor en door jou 
De stichting draait volledig op de inzet 
van enthousiaste vrijwilligers uit Gouda en 
omstreken die zich inzetten om stad en 
streek te verrijken met een bruisende en 
aantrekkelijke locatie boordevol activitei-
ten. Ook als je geen tijd of zin hebt om je 
handen uit de mouwen te steken, kun je 
mee helpen om GOUDasfalt tot een succes 
te maken. Word onze vriend!

Onze vrienden zijn ons lief 
Ze hebben een streepje voor. We houden 
hen goed op de hoogte van de ontwikke-
lingen. En we organiseren jaarlijks iets 
speciaals om hen te verwennen.

Speciaal voor de opening van het 
 stadstrand begint de verwennerij al 
bij aanmelding. Je krijgt een uniek 
 GOUDasfalt strandlaken kado (zolang de 
voorraad strekt).  
Laat de zomer maar komen!

Aanmelden als vriend? 
Vul deze kaart in en stuur em op. 

Of scan en mail deze naar:

vrienden@goudasfalt.nl

JA

Word dan ook VRIEND! 

We gebruiken deze gegevens om je uitnodigingen voor vriendenevenementen en nieuwsbrieven toe te sturen. We 
beheren en beveiligen je gegevens goed en geven ze niet aan derden.
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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting GOUDasfalt doorlopende incasso-opdrach-
ten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven wegens Vriend van GOUDasfalt en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting GOUDasfalt.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

ik doneer jaarlijks     euro*  aan de stichting GOUDasfalt 
Kuiperstraat 22 2801 NS  Gouda | NL33 TRIO 0390985783 | incassant ID: NL75ZZZ637738050000

Naam: 

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Mailadres:

IBAN-nummer

Plaats en datum: Handtekening:

* minimaal 30 euro
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