Stichting Kunst en Allerzielen krijgt ANBI status:
De stichting Kunst en Allerzielen Eindhoven is sinds 2013 een officieel GOED DOEL met een
ANBI-status van de belastingdienst (ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”).
Uw giften en donaties zijn daardoor aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Informatieavond voor buurtbewoners:
26 augustus 2014 werd in het Buurtkantoor de eerste informatieavond gehouden voor
buurtbewoners en andere belangstellenden. Om een goede indruk te krijgen van de
mogelijkheden, de ruimten en de begraafplaats trotseerden de aanwezigen de regen en liepen
de route zoals die in november gepland is. Adhv foto’s en film kreeg daarna iedereen een
indruk hoe de Allerzielenherdenking eruit zou kunnen zien. Lokale aanwezige kunstenaars
werden zo alvast geïnspireerd voor de speciale opdracht die aan het eind van de avond werd
uitgereikt en toegelicht.
Kunst en Allerzielen viering, november 2014:
(juli 2014)
Op zondag 2 november 2014 zal de Kunst & Allerzielenviering gehouden worden op de
begraafplaats St. Calixtus aan de Jacob Jordaensweg 3 te Eindhoven
(Tongelre/Doornakkers).
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal nu de wijk actief betrokken worden bij dit
evenement. Bewoners van het gebied St. Joseph zullen daarvoor een samenwerking aangaan
met kunstenaars en daarmee de route van de begraafplaats naar de wijk vormgeven.
Nieuws over het bestuur:
Liesbeth Kluppel is gestopt als secretaris bij ons bestuur.
Hiervoor in de plaats is Virginia Mouw gekomen en ook Thérèse Bouwens, die vorig jaar bij
de organisatie betrokken was, is ons bestuur komen versterken.
Liesbeth, bedankt voor je inzet.
Virginia en Thérèse, fijn dat jullie meedoen.
Nieuws over de leges:
Na alle commotie over het moeten betalen van leges aan de gemeente Eindhoven, hebben we
nu de toezegging dat we in de toekomst geen vergunning meer hoeven aan te vragen. Dus ook
geen leges meer betalen.
Nog beter is dat we de € 500,– van 2013 terug krijgen en dat we nu op een subsidie kunnen
rekenen van € 500,– voor 2014.
Hoera!!, al jullie inspanningen hebben iets opgeleverd.

