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Financiën.
We hebben via het C.J. Vaillant Fonds (dit is de Landelijke Vereniging van Crematoria) een
subsidie gekregen van € 5000, -- als bijdrage voor de aanschaf van stoelen voor de Kastanje.
Dit is natuurlijk een geweldige ondersteuning voor de totale aanschaf geweest. Wij hebben
het bestuur van de vereniging hiervoor natuurlijk een bedankbrief gestuurd.

Inning Donateursgelden.
In de komende weken zullen de jaarlijkse bijdragen van de donateursgelden weer worden
geïnd. Wij bedanken alle donateurs weer voor de bijdragen. Op deze wijze kan het Boshuis
in stand gehouden worden. Tijdens de donateursavond in september zullen de resultaten
van 2016 gepresenteerd worden.
Van banken naar stoelen.
Toen wij Het Boshuis in oktober 2015 in ons bezit kregen rees onmiddellijk de vraag; hoe
kunnen we dit gebouw maximaal geschikt maken voor multifunctioneel gebruik. Daarbij zijn
we steeds extra waakzaam geweest voor gebruik als ruimte, waarin mensen samen kunnen
komen voor kerkelijke bijeenkomsten. En deze zijn er in vele vormen, dat hebben de
anderhalf jaar die achter ons liggen wel geleerd.
Na veel overleg en luisteren naar mensen om ons heen hebben we besloten, de kerkbanken
te vervangen door stoelen. Dit om de ruimte veel flexibeler te kunnen indelen en eventueel
ook zonder banken of stoelen te kunnen gebruiken.
U weet hoe het gegaan is, de meeste banken zijn in een veiling verkocht. Enkele banken zijn
gebleven en blijvend langs de zijkanten opgesteld, waaronder de zogenaamde Krepelbank.
De ruimte is nu opgevuld met stoelen en tegelijkertijd hebben we de vloeren afgewerkt met
houten delen om een maximaal vlakke en gebruiksvriendelijke vloer te realiseren.
Dankzij de ondersteuning van de bijdrage uit het C.J. Vaillant Fonds en van een aantal
mensen hebben we 240 stoelen kunnen kopen.

Daarbij opgeteld de ruim 100 stoelen die we van het MFC in gebruik hebben gekregen
betekent dit dat we over 350 stoelen kunnen beschikken. En daarbij opgeteld de banken aan
de zijkanten biedt dit op drukke dagen 400 zitplaatsen.
Meer dan we ooit hebben durven dromen. Het is hartverwarmend te ervaren dat zovelen
met ons meeleven en meedenken om Het Boshuis tot een succes te maken.
Met uw steun en de inzet van veel vrijwilligers gaat dit ook lukken.
De reacties die we nu krijgen nadat de banken zijn verwijderd en de stoelen zijn geplaatst
zijn alleen maar positief zoals; het is veel lichter geworden in het gebouw, wat zitten die
stoelen lekker, je kunt nu heel makkelijk een andere indeling maken en super dat ook dit
weer is gelukt. Kom snel een keer kijken als u dit nog niet heeft gedaan.
Beste mensen, we zijn onze hele gemeenschap dankbaar dat we nu zo ver zijn en een
gebouw kunnen aanbieden met vele mogelijkheden.
Dank u wel dat ook u heeft bijgedragen om zover te komen.

Nieuws van de Activiteiten Commissie
Vanuit de Stichtingsbestuur kwam de wens naar voren om Het Boshuis wat vaker en ook
efficiënter te gebruiken. Gesteld werd dat het voormalig kerkgebouw door de mensen van
Klarenbeek is aangekocht en dat er daarom ook activiteiten voor zowel jong als oud zouden
moeten plaatsvinden.
Daarom is er een activiteiten commissie gevormd die ging bekijken of er naast de al
bestaande wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten nog meer mogelijk zou kunnen
zijn. Een aantal mensen is hiervoor in twee vergaderingen bijeen geweest om hierover na te
denken en te overleggen. Het resultaat van genoemde twee bijeenkomsten is zeker
verrassend te noemen; er kwamen een 40-tal mogelijke activiteiten voor Het Boshuis uit naar
voren en enkele zijn al in voorbereiding. Wanneer er meer bekend is, zullen wij u zeker
hierover informeren.

Donateursavond
Op 8 september 2017 zullen alle donateurs van Het Boshuis worden uitgenodigd voor een
informatieve en zeker ook gezellige avond. U zult deze avond worden geïnformeerd hoe we
er financieel voor staan en wat de plannen zijn voor het volgende kalenderjaar. Na het
informatieve gedeelte, zal de avond verder worden ingevuld met een drankje, hapje en een
stukje muzikale omlijsting.

Het Boshuis Nieuws per e-mail
Het Boshuis Nieuws wordt verspreid als inlegvel bij de Nieuwsbrief van de R.K.
Geloofsgemeenschap, KlareTaal van de PKN Klarenbeek of per post.
Met name die mensen die Het Boshuis Nieuws per post ontvangen en mensen die geen
Nieuwsbrief of KlareTaal ontvangen, willen wij verzoeken kenbaar te maken Het Boshuis
Nieuws per e-mail te ontvangen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar:
stichtingvkk@gmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking.

