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April 2020

Du kan støtte "Tøstrup", som i 2019 har taget imod ca. 2000 katte (dobbelt af forventet), på flere måder – se herunder.
Obs.: Skriv altid dit navn og formål med støtte ved henvendelser pr. e-mail og overførsler via MobilePay eller bank.
• Formidling af katte (kun ved personligt fremmøde):
Killinger over 12 uger og voksne katte: 950 kr. Seniorkatte: 650 kr. Registrering i Dansk Katteregister: 145 kr.
Der medfølger foder til ca. 1 uges forbrug og en lille mappe med alle kattens papirer og dokumentationer.
• Facebook-grupperne Tøstrup fjernadoption (off. gruppe) • Medlemskontingent: 350 kr./år
og Auktions- og salgsgruppe til fordel for Tøstrup Dyre- • Indsamlingsbøtter i forretninger mv. bl.a. på Djursland
værn & Kattehjem (privat gruppe – p.t. o/1300 medl.)
• Årlige markeder bl.a. "Kattens Dag"
• Loppeladen i Tøstrup: Fysisk loppemarked + på Facebook • Donationer
• Støttebevis: Oplys navn på modtager af beviset.
• Boks- og andre skilte: Se eksempler og priser herunder.
Støttebevis
Min. 100 kr. + porto 20 kr.

Loppeladen
Fysisk & online loppemarked

Boksskilte
For private og firmaer

Andre skilte
For firmaer og private

Endegavl af bygning, 30x40 cm
Pris: 3000 kr. + moms/år
I laden på "Tøstrup" (se
åbn.tider på Facebook).
Info og onlinesalg via FBgruppen Loppeladen i
Tøstrup
OK Benzinkort
Støt Tøstrup, bl.a. når du
tanker benzin
Giv OK besked om, at du
gerne vil støtte Tøstrup
Dyreværn & Kattehjem.
Så støtter OK med 5 øre pr.
liter benzin.
Læs mere her om bl.a. elaftale og mobilpakke:
https://www.ok.dk/privat/ok-ogsporten

15 x 12 cm, 6 el. 12 mdr.
Pris for private:
50 kr./md., min. 6 mdr.
Pris for firmaer (+moms):
100 kr./md., min. 6 mdr.

Skilte på killingebokse i 2 mdr.
Pris: 50 eller 100 kr.

Fjernadoption/VA
Andre skilte
Odendo.dk
Støt din "egen" kat
Især for firmaer
Gode handler & støtte
VA: 100 kr./md. for killinger
Socialøkonomisk virksomhed
under 12 uger, 50 kr./md.
med en
for katte over 12 uger.
auktionsplatform.
Topbanner-bokse, 42x15 cm
Med-VA: 70 kr./md. for
Du kan gøre
killinger u/12 uger, 30
fantastiske handler
kr./md. for katte o/12 uger.
og samtidig
støtte
et godt formål
Navngivning: 50 kr.
ved at klikke på
Vinduesskilt, 28x14 cm
Se mere på Tøstrup
https://www.odendo.dk/TOESTRUPfjernadoption på Facebook
KATTEHJEM-OG-DYREVAERN.
Pris: 1500 kr. + moms/år

Tilsagn om minilån (i en begrænset periode – lån betales først, når Tøstrup har modtaget tilstrækkeligt mange tilsagn
– opslag herom på Tøstrups Facebook-side, hvis/når behovet opstår)
• Kategori 1: 500 kr.
• Kategori 3: 1500 kr.
• Kategori 5: 2500 kr.
• Kategori 2: 1000 kr.
• Kategori 4: 2000 kr.
• Kategori 6: 5000 kr. eller derover.
Med venlig hilsen
Tøstrup Dyreværn & Kattehjem
Mariann Betzer-Poulsen
Internatsleder
CVR-nr. 40157522 ▪ Djurslands Bank ▪ Konto 7300 1166377 ▪ BIC/SWIFT: DJURDK22 ▪ MobilePay 480060
Facebook & Instagram: Tøstrup Dyreværn & Kattehjem

