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Aan de Vrienden van het Theo Driessen Instituut
Helmond, 30 november 2020
Geachte Vrienden van het Theo Driessen Instituut,
Als eerste onze hartelijk dank voor uw trouwe bijdrage aan ons Instituut in het afgelopen jaar.
Mede door uw bijdragen zijn de binnendeuren en kozijnen geschilderd en is het gebouw aan de
buitenkant schoongemaakt.
Een groot aantal Vrienden heeft stemmen uitgebracht op het Theo Driessen Instituut via de
Rabobank ClubSupport Actie en hierdoor is van de Rabobank een bedrag van € 316,12 ontvangen.
Ook hiervoor onze welgemeende dank en steun.
U begrijpt dat door de geldende Covid-19-maatregelen het instituut vanaf maart tot en met juli
gesloten is geweest en de bar tot op heden nog gesloten is. De inkomsten uit het reguliere extra
incidentele verhuur, zoals voor workshops, Cd-opnamen, concerten, zondagmiddaglezingen, zijn
eveneens hierdoor weggevallen, met daarbij de baropbrengsten. Aan het einde van het jaar zal dit
neerkomen op een verlies op jaarbasis van + € 4.000,-. Bij de gemeente Helmond is een aanvraag
ingediend voor een tegemoetkoming vanuit het zogenaamde Noodfonds.
Verder staat ons in de toekomst nog een uitdaging te wachten om na te gaan of het gebouw voor de
toekomst met betrekking tot klimaatbeheersing en energietransitie geschikt te maken, te houden is.
Zoals u weet zou het zonder de bijdragen van de Vrienden van het Theo Driessen Instituut en extra
incidentele giften en donaties van andere begunstigers, niet mogelijk zijn geweest om de
noodzakelijke investeringen te doen om het gebouw van ons instituut goed te onderhouden en
representatief voor de dag te laten komen.
De jaarlijkse feestelijke Vriendenavond zal helaas moeten wachten totdat er geen beperkende
maatregelen ten aanzien van Covid-19 meer gelden. Hopelijk zou dit kunnen zijn in het voorjaar en
of in de zomer van 2021. Zodra het mogelijk is laten wij u de datum en het programma weten,
waarna het definitieve programma u tijdig zal worden toegezonden. Daarop kunt u zich zo snel
mogelijk aanmelden bij de secretaris.
Wij hopen dat u ook voor het komende jaar genegen bent ons een bijdrage te schenken.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0123 995 639 ten name van Vrienden van de Stichting Theo Driessen Instituut.
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