Aan alle inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen,

Wij, stichting Laurentius Vierlingsbeek hebben met behulp van inwoners Vierlingsbeek-Groeningen, op 15 oktober
2020 onze kerk gekocht en op deze wijze behouden om te gebruiken voor ons dorp. Hadden we dit niet gedaan dan
zou de kerk in de vrije verkoop zijn gekomen en waren we de kerk kwijt. De koop is gelukt doordat er 585 van de 800
obligaties door dorpsbewoners zijn gekocht. Middels een lening kwamen we aan het benodigde koopbedrag van €
320.000,00 (€ 300.000 kk). Maar die lening moet natuurlijk nog wel terugbetaald worden. Vandaar deze oproep om
obligaties te kopen en/of mensen in uw omgeving te enthousiasmeren tot koop.
Waarom samen de kerk gekocht:
 Het kerkgebouw is het hart, het aanzien en de ziel van het dorp en
biedt ons veel mogelijkheden om heel veel dingen mee te doen.
 Na een haalbaarheidsonderzoek is onlangs op verzoek van de
gemeente Boxmeer een schetsontwerp gemaakt om te komen tot
een volwaardig DURPSHUUS waar alle verenigingen uit
Vierlingsbeek-Groeningen hun thuis in kunnen vinden.
 Het DURPSHUUS dient een duurzame toekomst in te gaan van 40
tot 50 jaar met als stip op de horizon, de aaneenschakeling met
basisschool-gymzaal tot integraal kind centrum (IKC) en mogelijke
woonelementen.
 Zolang het kerkgebouw nog niet in de verbouwingsfase zit kan het
gebouw nu al gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten of
andere dorps-activiteiten.
 Echter dienen er nog wel obligaties gekocht te worden om sowieso
de lening af te lossen die bij aankoop van de kerk nodig was en om
de vaste lasten zoals verzekeringen – belastingen – gas-waterelektra - noodzakelijk onderhoud te plegen ter overbrugging van de
tijd dat het kerkgebouw in de verbouwingsfase gaat.
 De afbeeldingen zijdelings komen uit het schetsontwerp zoals dat bij
de gemeente Boxmeer wordt ingediend en waar de raad op 14
oktober 2021 een besluit over neemt of zij bereid is hier zodanige
steun aan te verlenen dat het nieuwe DURPSHUUS een gezonde
toekomst kan tegemoet zien.
Hoe kopen wij samen de kerk:
Iedere bewoner van Vierlingsbeek-Groeningen kan een of meerdere obligaties kopen. Een obligatie kost € 500,00. Samen met een groep
vrienden kopen kan ook. Als u een obligatie koopt maakt u deel uit van het dorpscollectief dat inziet dat de aankoop van het kerkgebouw
een goede daad is in belang van de gemeenschap Vierlingsbeek-Groeningen. Lees ook het obligatie-reglement op de website
www.laurentiusvierlingsbeek.nl
Oké, wat moet ik doen:
1. Vul het inschrijfformulier obligatielening in.
2. Lever dit in bij Sjaak Verstegen, Overambt 28, 5821 CE Vierlingsbeek.
3. U kunt ook een scan of foto van het formulier mailen naar info@laurentiusvierlingsbeek.nl
Hebt u vragen ?
Bel gerust Sjaak Verstegen 06-20614609 - Joop Verbeeten 06-54661196 - René Schaeffers 06-52762028
Stichting Laurentius Vierlingsbeek

Inschrijfformulier obligatielening
Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV)
t.b.v. aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek
Ondergetekende:
Voorletters: __________ Roepnaam: ____________________
Achternaam: ________________________________________
Straat _____________________________ Huisnummer:_____
Postcode:___________ Woonplaats: ____________________
E.mail adres:_________________________________________
telefoonnummer: ____________________________________

- Verklaart zich in te schrijven voor deelname aan de obligatielening van Stichting Laurentius Vierlingsbeek t.b.v.
aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek en daarom te willen intekenen voor:

___ stuks obligaties ter waarde van €500, totaal waarde € _____,__
- Verklaart akkoord te gaan met het bij deze obligatielening behorende Reglement Obligatielening Ut Laurenshuus
Vierlingsbeek (versie 3 september 2020). Reglement staat op de website van Stichting Laurentius Vierlingsbeek
www.laurentiusvierlingsbeek.nl en is op verzoek op papier te verkrijgen.
- Wilt u wel / niet (graag omcirkelen wat u wenst) uw naam vermeld hebben op een ‘lijst van eigenaren van
kerkgebouw’. Op enigerlei wijze gaan we de ‘lijst’ in de kerk ergens ophangen met de naamsvermeldingen van de
mensen die dit willen alsook “en vele anderen die niet bij naam genoemd willen worden”.

Datum: __________________ Plaats: ___________________________

Handtekening: _______________________________________________

Dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij secretariaat SLV, Sjaak Verstegen, Overambt 28,
of middels foto of scan via mail naar info@laurentiusvierlingsbeek.nl
Na ontvangst van de bijschrijving op het rekeningnummer van Stichting Laurentius Vierlingsbeek
NL88RABO 0358 1561 30 ontvangt u voor elke € 500,00 een obligatiecertificaat. Deze wordt (worden) persoonlijk
overhandigd na handtekening voor ontvangst.

Obligatiecertificaatnummer(s):
p.s.: regels m.b.t. privacywetgeving worden in achtgenomen

