FRANEKER
EEN STAD
MET HISTORIE
Het bezoek- en correspondentieadres luidt:
Stichting Historisch Centrum Franeker
Raadhuisplein 1 (achteringang op ’t Noord)
8801 KX Franeker

frankeren

E-mail: info@historischcentrumfraneker.nl
IBAN: NL35 RABO 0370 0787 72
ANBI-reg.nr.: 862576532

OPENINGSTIJDEN

8801 KX FRANEKER

Iedere maandagmiddag en iedere eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00-17.00 uur.

RAADHUISPLEIN 1

STICHTING HISTORISCH CENTRUM FRANEKER

Voldoende

ADRESGEGEVENS

INTERNET
U kunt ons ook vinden op internet:
www.historischcentrumfraneker.nl
Facebook: ‘Historisch Centrum Franeker’

PRESENTATIES
In overleg kunnen ook presentaties aan groepen,
schoolklassen of verenigingen worden gegeven.

STICHTING
HISTORISCH CENTRUM
FRANEKER

Datum: __________________________________________________

De website www.historischcentrumfraneker.nl
bevat onder het kopje ‘ARCHIEF’ onder meer een
uitgebreid bestand van ‘Panden’ en ‘Bewoners’.
U vindt hier van alle adressen in de binnenstad de
namen van eigenaars en bewoners in de periode
1640-1940, veelal met foto’s van het pand. Bij
‘Boeken’ kunt u zoeken in de catalogus van de eigen
bibliotheek met ca. 400 titels. Onder ‘Films’ kan men
een keuze maken uit zo’n 150 historische films over
Franeker. Bij ‘Archieven’ treft u de beschrijving aan
van alle reeds verworven archieven.

Postcode + woonplaats: _______________________________________________

WAT TOONT DE WEBSITE?

Adres: __________________________________________________

Bij het op orde brengen van archieven biedt het HCF
desgewenst haar advies en medewerking aan.

Handtekening: _________________________________________

boeken, brochures en voorwerpen
foto’s/films van woningen en bedrijven
foto’s/films van evenementen en personen
archieven van verenigingen en instanties
persoons- en bedrijfsarchieven
documentatiemateriaal zoals facturen van
bedrijven, krantenknipsels, folders, enz.

Hij/zij zal de donatie overmaken naar bankrekening NL35 RABO 0370 0787 72
t.n.v. de Stichting Historisch Centrum Franeker.

•
•
•
•
•
•

Meldt zich aan als donateur van de Stichting Historisch Centrum Franeker
tegen een jaarlijkse donatie van € __________________ (minimaal € 10,-)

Om haar doelstelling te kunnen realiseren is het
HCF op zoek naar financiële steun. Zo moeten er
bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor het
onderhoud van de website, aanschaf en onderhoud
van apparatuur zoals computers, scanners en de
kopieermachine en voor het kopen van archief- en
expositiemateriaal. De Stichting heeft een culturele
ANBI-status. Dit betekent dat giften voor de
Inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Vul om ook
donateur te worden onderstaande strook in:

Tel.nr.: __________________________________ E-mail: _____________________________________

Alles wat betrekking heeft op de geschiedenis van
Franeker, en wel in de vorm van:

Naam: __________________________________________________

Het HCF heeft ten doel het verzamelen, bewaren en
publiceren van historisch materiaal van de stad
Franeker, het kweken van belangstelling daarvoor
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.

DONATEURS

Ondergetekende,

DOELSTELLING

WAT VERZAMELT HET HCF?

INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

De Stichting Historisch Centrum Franeker (HCF)
is op 1 mei 2021 opgericht met steun van de
Gemeente Waadhoeke.

