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Betreft: verzoek om bijdrage
Geachte heer Bovenlander,

U zond ons een brief, gedateerd 25 juni 2019 met betrekking tot de bouwkundige toestand van de toren die
onderdeel vormt van de kerk waarvan uw kerkgenootschap gebruik maakt.
Om die toren in stand te kunnen houden vraagt u ons om een financiële bijdrage, die dan voor de restauratie kan
worden ingezet.
Wij hebben deze brief in ons dagelijks bestuur behandeld en vervolgens in onze deelnemersvergadering
gebracht.
Met u zijn wij overtuigd van de noodzaak om de toren deugdelijk in stand te houden. Een van onze deelnemers
heeft hierover eerder dit jaar met u over gesproken. Wij hebben toen onder andere gesproken over de
gemeentelijke subsidie voor monumenten, waarvan u (wellicht meer dan eens) gebruik van zou kunnen maken.
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat de Henri van Abbe Stichting niet beschikt over fondsen, waaruit deze
donatie zou kunnen worden betaald. Onze stichting is immers afhankelijk van de financiële bijdragen, die
deelnemers aan de stichting doneren. Die bijdragen zijn juist voldoende om onze vaste lasten te voldoen.
Wij kunnen dus niet voldoen aan uw verzoek om een financiële bijdrage te leveren.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,
namens de Henri van Abbe Stichting
P.M.J. van den Baar, voorzitter
G.R. Peppelenbos, secretaris
i.a.a. de heer W. Canninga, gemeente Eindhoven

De Henri van Abbestichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en Instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur In het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant.

