Digitale nieuwsbrief nummer 2, maart 2022
Informatiesessie Woonhuissubsidie Rijksmonumenten
Graag attenderen wij onze leden op de datum van donderdag 7 april a.s. Op deze
avond is samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) een digitale
informatiesessie georganiseerd. De informatieavond is een samenwerking
binnen het verband van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren
(FPMe). Deze sessie is bedoeld voor particuliere eigenaren van
rijksmonumenten met een woonfunctie. Tot uiterlijk 30 april a.s. kunt u een
aanvraag voor de in 2021 gemaakte instandhoudingskosten indienen.

Programma
• 19.30 uur Welkom door Eduard Haaksman, voorzitter FPMe ;
• 19.40 uur Woonhuisregeling, toelichting medewerker RCE;
ruimte voor vragen; discussie in de chat;
• 20.30 uur rondvraag en afsluiting

Aanmelden
Aanmelden voor de onlinebijeenkomst kan vóór 5 april 2022 door een mail te
sturen aan fpg@grondbezit.nl ; Na aanmelding ontvangt u een link om de
bijeenkomst online bij te wonen. Mochten er inhoudelijke vragen en/of
opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij : voorzitter@bewoondbewaard.nl
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Beoordeling subsidieaanvraag over het jaar 2021
De ervaring heeft geleerd, dat uiterlijk in de maand juli een beoordeling door de
RCE mag worden verwacht. Indien u het met die beoordeling niet eens bent en u
overweegt een bezwaar in te dienen, wilt u dan uw vereniging daarover
informeren in het kader van het eventueel samen optrekken? Zo leren wij van
elkaar en met die krachtenbundeling wordt de vereniging sterker in de
behartiging van belangen van monumenteneigenaren bij de overheid. Voor het
geval u behoefte heeft aan ondersteuning of een hartenkreet wil geven, dan kunt
u contacten met Eduard Haaksman : voorzitter@bewoondbewaard.nl . We gaan
prudent om met gegevens van onze leden.

Meedenken met en meegeven aan het jubileumprogramma op vrijdag 16
september 2022
In de afgelopen weken hebben we enkele reacties ontvangen van leden, die een
“steentje wilden bijdragen” aan het jubileum. Dat kan door middel van een
informatief artikel in het jubileummagazine. Een mooie herinnering van leden
aan enig moment in de afgelopen 25 jaar is in tekst en in beeld zeer van harte
welkom. Ook met een donatie voor de organisatie van het jubileum op vrijdag
16 september 2022 helpt u de vereniging zeer. Ons bankrekeningnummer is:
NL73INGB0004258170 ten name van Bewoond Bewaard ; wilt u s.v.p.
omschrijven, dat uw bedrag is bedoeld voor de organisatie van het jubileum in
september 2022

Met vriendelijke groet,
Drs. Eduard Haaksman MA
voorzitter@bewoondbewaard.nl
M : 06 - 51062614
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