
 

De Henri van Abbe Stichting 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 Zuidoost-Brabant. 
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Eindhoven,   11 mei 2018 
 
 
Geachte vrienden van Eindhoven in beeld, 
 
De omslag van het nieuwe jaarverslag van uw stichting is al indrukwekkend. Het 
daarna gepresenteerd werk over 2017 maakt nog veel meer indruk. Omdat wij zelf een 
vrijwilligersorganisatie zijn, weten we net als jullie hoe moeilijk het is je hart te volgen 
en je toch niet te laten misbruiken. Het belachelijke bedrag van de totale begroting van 
jullie zeer gewaardeerde Stichting wijst  al op het geringe belang dat ons stadsbestuur 
hecht aan haar historie. Een thema waar wij dagelijks mee te maken hebben. Wat ons 
betreft verdienen jullie vee; meer en crowd funding zou een goede manier zijn om te 
laten zien hoezeer de Eindhovense bevolking jullie beeldbank waardeert. Het beheer 
met de exposities is geen sinecure. Jullie lappen het hem elk jaar. Gefeliciteerd met 
het 10-jarig bestaan ! 
 
We houden onderling nauwe contacten, omdat Huub Jacobs, jullie vicevoorzitter, bij 
ons ook alle vergaderingen deelneemt. 
Daar waar mogelijk treden we gezamenlijk op en dat willen we de komende jaren zo 
houden .  Enigszins jaloers zijn we op jullie professionaliteit waar het  de externe 
contacten betreft. Dat doen jullie prima en ook het Facebook- account is een medium 
dat bij ons nog maar schoorvoetend wordt gebruikt. 
 
Kortom, we danken jullie voor het fraaie verslag, maar vooral voor het werk dat jullie 
voor onze stad en onze Stichting hebben gedaan.. wees ook in 2018 verzekerd van 
onze steun. Het ga jullie en alle vrijwilligers goed en laten we hopen op een nieuw 
gemeentebestuur dat de historie van een goed hart toedraagt . 
  
 
 Tot ziens , 
 
 
 

Peter van den Baar, voorzitter 
 
 

Ruud Peppelenbos, secretaris 
 


