
Aan de leden van de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw. 

Woerden, 19 december 2013 

Onderwerp: schenking 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In de jaarstukken van onze vereniging geven wij u ieder jaar een overzicht van activiteiten en 
financiën. Daaruit hebt u kunnen opmaken, dat de financiële positie van onze vereniging 
goed is. Ook omdat wij de afgelopen jaren vele giften hebben mogen ontvangen. 

De penningmeester heeft tijdens de algemene ledenvergaderingen meerdere malen 

aangegeven, dat het omwille van de continuïteit van De Mantelmeeuw goed is over een 

financiële buffer te beschikken. Dit gold te meer daar over de toekomstige 

financieringsstroom vanuit het rijk veel onduidelijkheid bestond. Intussen is er meer 

zekerheid; de eerste jaren hoeven we ons hierover geen zorgen te maken. Dit betekent ook 

dat een aanzienlijk deel van de buffer voor andere zaken aangewend kan worden. 

Min of meer tegelijkertijd doet zich de gelegenheid voor dat de Stichting De Mantelmeeuw 

het pand aan de Meeuwenlaan waarin De Mantelmeeuw is gevestigd, in eigendom kan 

verwerven.  

Voor ieders duidelijkheid: de Stichting De Mantelmeeuw is belast met het reilen en zeilen 

van De Mantelmeeuw, ook wel exploitatie genoemd. Daarnaast is er onze vereniging, die 

krachtens haar statuten onder meer aanvullende en ondersteunde hulp verleent aan de 

Stichting De Mantelmeeuw. 

Om de jaarlijkse lasten, die verbonden zijn aan de aankoop van het pand te beperken, is het 
van belang dat onze vereniging in deze financieel bijspringt. Wij willen dat ook doen. Het 
past geheel binnen de doelstelling van onze vereniging, en behoort volgens de statuten tot de 
competentie van het bestuur. 

Aangezien onze algemene ledenvergadering eerst eind april plaatsvindt, hebben wij 

gemeend u nu al te informeren over ons besluit om aan de Stichting De Mantelmeeuw de 

somma van €350.000,00 te schenken teneinde haar in staat te stellen het tot nu toe 

gehuurde pand aan de Meeuwenlaan in eigendom te verwerven. Van ons vermogen resteert 

hierna nog ruim €100.000,00, genoeg om de komende jaren aan onze verplichtingen te 

kunnen voldoen. 

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u 

nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Rob 

van Kesteren. Hij is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van De Mantelmeeuw, 

0348 423784. U kunt ook een e mail met daarin uw vraag sturen aan 

info@demantelmeeuw.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw, 

 

A.H.B. Engering, voorzitter. 


