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Radstaak, Erna

Van: Regionaal NME Centrum [post@regionaal-nme-centrum.nl]
Verzonden: vrijdag 12 december 2014 14:00
Onderwerp: OPHEFFING REGIONAAL NME-CENTRUM "Doetinchem en omstreken"

Geachte mevrouw/ mijnheer, 
 
Het spijt mij u te moeten berichten dat Regionaal NME-Centrum “Doetinchem en omstreken” is 
opgeheven!  
De subsidie die wij van de deelnemende gemeenten voor ons werk ontvingen is of zal worden gestopt per 
1 januari 2015. 
De laatste maanden van dit jaar is de gehele inventaris verkocht, geschonken en (helaas) soms 
weggegooid.  
Het gebouw is inmiddels geheel ontruimd. Ook aan de buitenkant is er vrijwel niets meer te zien dat nog 
aan onze aanwezigheid doet herinneren.  
 
De laatste werknemers: Han Wissink, Jaël Bergwerff en Jeltje Berendsen zijn per 1 december ontslagen en 
voor ondergetekende valt dan 1 januari 2015 ook definitief het doek. 
 
Via deze e-mail wil ik u, ook namens alle collega’s, de vele vrijwilligers en het stichtingsbestuur, hartelijk 
danken voor de samenwerking die er is geweest ergens in de afgelopen 21 jaar dat het Regionaal NME-
Centrum actief was in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. 
 
Ofschoon het Regionaal NME-Centrum er niet meer is, zijn er nog wel administratieve afwikkelingen, die 
door het stichtingsbestuur in de loop van 2015 afgerond zullen moeten worden. De stichting zelf zal na 
deze laatste handelingen opgeheven worden.  
 
Voor eventueel contact kunt u zich wenden tot: 
 
Stichting Centrum Natuur- en Milieu-Educatie 
Postadres:  Zeddamseweg 11 ● 7047 CV BRAAMT 
 
Voorzitter ● de heer W.T. Waalderbos 
Tel.: 06 – 51 47 52 92 ● E-Mail: wtwaalderbos@gmail.com 
 
Secretaris/ penningmeester ● de heer H.A.T.M. Jansen 
Tel.: 0314 – 65 25 25 ● E-Mail: hatmjansen@planet.nl 
 
In de overtuiging dat u net zoveel plezier heeft gehad en de waarde heeft ingezien van de praktische 
natuur- en milieu-educatieve boodschap en –activiteiten als wij, de schoolkinderen en de inmiddels vele 
jong volwassenen dat hadden, 

vriendelijk groetend,  

       Evert Jongkind 

                Directeur (tot 01-01-2015) 
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Regionaal NME Centrum 
Zeddamseweg 77 
7041 CN  's-Heerenberg  
 

     

 

� Denk aan het milieu: is printen van deze mail nodig? 

 

Disclaimer: 
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) 
toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen) 
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen. 

 


