Rhoon, 7 maart 2007

Stichting Kick
p/a Kaatsbaan 12
3082 DP Rotterdam.
Geachte dames en heren,
Betreft: Project buitenbestrating rond de Oude Kerk alsmede de herbemetseling van de
steunberen
In het kader van de mogelijkheden, die het OZB-fonds biedt verzoeken wij U beleefd ons in
aanmerking te laten komen voor subsidie ten aanzien van buitenbestrating rondom de Oude
Kerk, Charlois alsmede de herbemetseling van de steunberen van deze kerk.
De bestrating rondom de Oude Kerk is vanwege de diverse reparaties aan het
rioleringssysteem alsmede het aanbrengen van diverse lichtbakken in slechte staat terwijl er
regelmatig stukken stuckwerk uit de steunberen van de Oude Kerk vallen.
Ofschoon wij nog niet over offertes van betrokken aannemers beschikken die het grondwerk
en metselwerk kunnen uitvoeren worden de kosten welke bovenvermelde werkzaamheden
met zich brengen geschat op € 29.500,- (negenentwintig duizend en vijf honderd Euro)
inklusief organisatiekosten.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden welke ongeveer vier weken in beslag zullen
nemen hebben wij ten aanzien van de bestrating rondom de Oude Kerk kontakt opgenomen en
prijs gevraagd aan het aannemingsbedrijf W.H.Metzke, Struitenweg 35 a, 3082 WR
Rotterdam en voor de reparatie aan de steunberen hebben wij de firma Verhoeven bouwt,
S.van Ravesteynkade 374, 3071 ML Rotterdam in de arm genomen. Beide firma’s zijn
eveneens betrokken geweest bij de onlangs uitgevoerde renovatie in de Oude Kerk, Charlois.
Zodra wij de onderbouwing van het door ons gevraagde bedrag in ons bezit hebben zullen wij
U deze documenten doorsturen.
Als Stichting tot Instandhouding en Beheer van de Oude Kerk Charlois beschikken wij op dit
moment niet over de financiële middelen om deze urgente werkzaamheden uit te voeren.
Wij hopen, dat één en ander voor U aanleiding zal zijn ons in aanmerking te laten komen
voor subsidie en zijn vanzelfsprekend gaarne bereid eventuele vragen van Uw kant te
beantwoorden.
Hoogachtend,
Stichting tot Instandhouding en Beheer van de Oude Kerk Charlois
P.Stout-secretaris
Telefoon:010-5018970, e.mail:piet_stout@planet.nl

