Van kerk naar MFA
Bijdrage

is binnen van twee fondsen

Tekst: Wanda Laarakkers
Deze update van de vorderingen rondom
de verbouwing van kerk naar MFA starten we met goed nieuws. De eerste twee
bijdragen van het VSBfonds en Oranje
fonds zijn binnen. Het Oranje Fonds is er
voor iedereen die iets voor een ander wil
doen, dit fonds zet zich in voor een sociaal verbonden Nederland. Het VSBfonds
ondersteunt initiatieven voor iedereen die
actief wil meedoen aan de samenleving.
In totaal brengen deze twee fondsen maar
liefst 75.000 euro in het laatje.
Obligaties te koop
Iedere inwoner van Sambeek of persoon
die de Sambeekse gemeenschap een warm
hart toedraagt heeft de mogelijkheid één
of meerdere obligaties te kopen. Op dit
moment zijn er ongeveer 200 obligaties
verkocht. Een obligatie kost € 250,00. Het
streven is om een rentevergoeding van 2%
te gaan betalen zodra de stichting zwarte

cijfers gaat schrijven. Op de bank is de
rente op spaargeld op dit moment nagenoeg nihil. Op www.sambeek.info ziet u
hoe u in het bezit kunt komen van een
obligatie of een vrijwillige bijdrage kunt
doneren.

wensen en eisen van de gemeente en is ingediend voor het tweede vooroverleg. Ook
hier gaat de stuurgroep ervan uit dat de
buitenkant van het ontwerp goedgekeurd
wordt, zodat de officiële bouwvergunningaanvraag gedaan kan worden.

Stijgende bouwkosten
In verband met de stijgende bouwkosten
valt de begroting tegen. Op 13 september
heeft de stuurgroep een gesprek met de
gemeente Boxmeer gehad over de aanpassingen van de middelen en het sluitend
maken van de begroting. Dit was een zeer
positieve bijeenkomst waarbij het college
besloten heeft een bedrag van € 200.000,extra op de rekening van de stichting te
storten. De stuurgroep gaat ervan uit dat
het in de raadsvergadering van 14 oktober definitief besloten wordt. Hiermee is
het grootste gat in de begroting gedicht en
kan het plan doorgaan, met dank aan wethouder Hendriks.
De bouwtekening is aangepast aan de

Informatieavond op 30 september
De stuurgroep vindt het belangrijk dat u
op de hoogte blijft van de voortgang van
de verbouwplannen. Op 30 september
om 19.30 uur vindt daarom opnieuw een
informatieavond plaats in de MFA. Dit is
een bijpraatsessie over de laatste stand van
zaken.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel
gemakkelijk. Stuur een mail naar: info.
mfasambeek@gmail.com
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