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Sint Pancras, 2 mei 2019

Beste lezer,
Mogelijk heeft u het al gehoord, maar de Stichting Vrienden van Midgard heeft een nieuw bestuur.
Na het overlijden van Ben Kolenberg in 2015 hebben Lub, Cindy en Gerrit de stichting met overgave
bestuurd en daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Zij gaven aan per eind 2018 te willen stoppen.
Met dit schrijven willen wij ons als nieuw bestuur voorstellen en u informeren over onze plannen.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
o
o
o
o

Hans Springer, voorzitter
Richard den Bak, secretaris
Bea Krul, penningmeester
Loes Waanders, lid

Wegens plaatsgebrek in deze brief verwijzen wij verder naar de website (zie hieronder).

Communicatie
Het is ons streven om meer middelen bijeen te brengen voor de bewoners van Midgard. We zullen
ons dus meer moeten laten zien, herkenbaarder zijn en effectiever communiceren. Het zal u dan ook
niet verbazen dat wij een eigen website opgezet hebben (kijk op: www.vriendenvanmidgard.nl) en
onze achterban liefst per e-mail willen gaan informeren. Zie ook het kopje ‘Uw gegevens’ onderaan
deze brief.

Nieuw logo
Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuw logo bovenaan deze brief prijkt. Deze aanpassing was
een logisch gevolg van de nieuwe weg die wij in willen slaan. Wel met respect voor het oude dat
goed en vertrouwd is. Zo zien we de veerman terugkomen maar nu wel in kleur. Prominent in beeld
staan de letters V (vrienden) en M (midgard) en gebruiken we een moderner lettertype. De kleuren
komen overeen met die uit het logo van de Rafaëlstichting om onze verwantschap daarmee aan te
tonen.

Onze bankrekeningen
Bankieren bij twee banken werkt kostenverhogend en heeft o.i. weinig toegevoegde waarde. Wij
hebben daarom besloten om met de Triodosbank verder te gaan en onze rekening bij de ING op
termijn op te heffen. Dat zal niet direct gebeuren omdat nog veel donateurs gewend zijn om hun
bijdrage op deze rekening over te boeken. Mocht u dat ook doen, dan vragen wij u om deze over te
zetten naar het volgende rekeningnummer: NL09 TRIO 0212 1474 12 t.n.v. Stichting Vrienden van
Midgard te Sint Pancras.
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Projecten
In 2018 heeft het vorige bestuur zich nog sterk gemaakt voor de inmiddels gerealiseerde Tovertafel,
dit jaar begonnen we met de aanvraag voor een bijdrage in de Bloemen- en Belevingstuin die
intussen gestalte begint te krijgen op het terrein van Midgard. Op de NLdoet-dag op 15 maart jl.
hebben tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om realisatie van dit project weer
een stap dichterbij te brengen. Onze stichting kon dankzij uw hulp bijdragen in de aanschaf van:
verhoogde kruiden- en bloembakken met aarde, een picknicktafel, tegels voor de picknickhoek,
afvalbakken alsmede de aanleg van binnenpaden en prieeltjes. Op onze nieuwe website kunt u meer
informatie vinden over de projecten.

Uw gegevens
Met onderstaande gegevens bent u bij ons bekend. Wilt u ontbrekende gegevens aanvullen en de
bestaande indien nodig verbeteren? Het makkelijkste is om dit te doen via het formulier op de
website. Heeft u geen internet, dan kunt u het ook hier invullen (of overschrijven) en opsturen aan
ons correspondentieadres: Noordeinde 3, 1834 AE Sint Pancras.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens het hele bestuur,
Met vriendelijke groet,

Richard den Bak,
secretaris

