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Brand op 12 en 16 oktober 2015.
In ons vorige informatieblad hebben we u geïnformeerd over de
brand die twee maal vlak na elkaar in ons pand gewoed heeft.
Het was vrijwel zeker brandstichting, maar de politie heeft geen
daders kunnen achterhalen. De schade was enorm vooral door de
roetschade van de tweede brand.

Opruimen brandschade.
Onmiddellijk na de brand is in overleg met de verzekering het
bedrijf Belfor ingeschakeld voor het opruimen. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in het opruimen van brandschade en de kosten
daarvan worden door de verzekering betaald. De donderdaggroep
heeft daarbij, voor zover mogelijk, assistentie verleend.
Bij het opruimen is de volledige inboedel van de twee ruimtes
van het kunstenaarsechtpaar de Haas afgevoerd. Tevens zijn alle
plafondplaten verwijderd, de vloerbedekking en alles wat er aan
opgezette vogels in de gang aanwezig was. Ook in de keuken
is het hele plafond verwijderd. Inventaris uit het archief en uit de
keukenkast moest vrijwel geheel en al worden afgevoerd vanwege
de roetschade. De tafels en stoelen in de grote vergaderzaal zijn
door de donderdaggroep grondig schoongemaakt. Alles bij elkaar
hebben deze werkzaamheden geduurd van eind oktober tot half
december.

Activiteiten
Jaarvergadering op donderdag
31 maart 2016 om 19.30 uur in
ons Home aan de
Gallusstraat 1.
Agenda:
1. Opening van de vergadering
en vaststelling van de agenda.
2. Jaarverslag 2015.
Toelichting door de secretaris.
3. Financieel verslag 2015.
Toelichting door de scheidende
penning-meester.
4. Benoeming leden
kascontrolecommissie.
5. Bestuursverkiezing:
- benoeming van een nieuwe
voorzitter; het bestuur is er nog
niet in geslaagd een nieuwe
voorzitter te vinden; kandidaten
worden gevraagd zich te melden
bij Alexander Timmers: 045
5712609
- benoeming van een nieuwe
penningmeester; het bestuur
draagt voor dhr. J van Loo, die
vanaf januari al de taken van
de zieke penningmeester Jos
Zuidgeest heeft overgenomen. De
gegevens van Jo van Loo zijn: tel.
045 5717416. Email: jentvanloo@
ziggo.nl
- benoeming als bestuurslid:
Clement de Haas. Zoals al eerder
gemeld in het informatieblad is hij
het bestuur komen versterken.
6. Jaarplan 2016.
7. Bezichtiging van het pand en
toelichting op de uitgevoerde
herstel werkzaamheden.

8. Rondvraag.
9. Gezellige samenzijn met
koffie en vlaai.

Herstel brandschade.
Een deel van de gevel moet hersteld worden en in een aantal
ruimten moet dus een nieuw plafond inclusief isolatie aangebracht
worden. Ook elektriciteitsleidingen moeten vernieuwd worden.
Alles bij elkaar een forse klus, die tienduizenden euro’s gaat
kosten. De opstalverzekering van de gemeente Heerlen zal deze
schade grotendeels dekken. De gemeente wacht nog op het
eindrapport van de schade expert.

Verwachte activiteiten
Wij zijn op dit moment druk
bezig met het herstel van ons
onderkomen.
Maar zeer binnenkort willen
we weer natuurwandelingen,
precentaties en diverse andere
activiteiten precenteren.
Hou onze website in de gaten
daarin worden de activiteiten
bekent gemaakt.
IVNHeerlen.nl

Extra donaties zijn meer dan welkom.
Het is hartverwarmend te constateren dat een aantal leden
spontaan een extra donatie gedaan heeft. De teller staat al bijna
op de € 500,- . We doen een beroep ook op de andere leden een
extra donatie te doen op NL53 RABO 0142 3196 35 ten name
van IVN afd. Heerlen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
We hebben het geld hard nodig om allerlei dingen te vervangen.
De inboedelverzekering vergoedt op basis van dagwaarde en
heeft het eigen risico van € 500,- verrekend. Daar komen we dus
fors aan tekort.
Ook voor het herstel van het gebouw zullen we extra geld nodig
hebben, omdat de opstalverzekering ook niet alles vergoedt.
Daarom starten we intussen ook de gesprekken met de gemeente
over wat wij in zelfwerkzaamheid kunnen doen, zodat we de
schade voor het IVN kunnen minimali-seren.

Contributie 2016.
De contributie voor het lidmaatschap 2016 bedraagt € 14,00 en
voor het lidmaatschap 2016 inclusief abonnement Natuurgids
€ 29,50 . Wie gewend is een acceptgiro te ontvangen voor
het betalen van de contributie vindt deze acceptgiro bij dit
informatieblad. Wie het IVN gemachtigd heeft tot automatische
incasso: de incasso zal plaatsvinden op 28 januari. We sluiten
voor iedereen een blanco acceptgiro in die gebruikt kan worden
voor een extra donatie. U hoeft daar alleen een bedrag op in te
vullen en uw handtekening te zetten. Uiteraard kunt u er ook voor
kiezen uw contributie en een extra donatie digitaal over te maken.
Vermeld dan svp wel uw lidnummer, dat tussen haakjes achter uw
naam staat.
Dat betekent dat dit keer iedereen het informatieblad per
post ontvangt, ook de leden die gewend zijn het per email te
ontvangen.

Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

