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CoViD-19 zorgt er voor dat dit jaar 2020 voor een groot deel verstoken blijft van bijeenkomsten, 
groot en klein. Ook voor de SVRM betekent dit een bijzonder jaar waarin we in maart onze zolder 
moesten sluiten.  

 

Dodenherdenking 4 mei 2020, 

Raadhuisplein Maarn 

In verband met Corona-

maatregelen helaas een leeg 

plein. Geen muziek en publiek 

 

We hebben inmiddels besloten tot en met 30 september dit jaar geen bijeenkomsten op onze zolder 
te organiseren. In de loop van de zomer zullen we ons beraden hoe vanaf 1 oktober de situatie zich 
ontwikkelt. 

De SVRM denkt overigens wel na over mogelijkheden om in de zomermaanden in de buitenlucht op 
ons mooie plein iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Maarn/Maarsbergen. Misschien 
heeft u zelf een leuk idee om voor het dorp een activiteit te organiseren. Denk met ons mee en laat 
het weten via info@svrm.nl 

Afgelopen jaar heeft de SVRM met de lege-flessen- en de muntjesactie van onze PLUS en enkele 
giften van particulieren geld opgehaald voor de renovatie van onze torenklok. Een zeer welkome 
bijdrage, maar de eerlijkheid gebiedt te melden dat met deze renovatie dusdanige bedragen zijn 
gemoeid dat hiervoor fondsen moeten worden aangeboord. Het bestuur zit wat dat betreft niet stil 
en heeft inmiddels een restauratieplan gereed. Tevens worden verscheidene fondsen benaderd om 
dit ook financieel mogelijk te maken. Dit is een zaak waarbij netwerken en geduld vereist zijn. 
Inmiddels heeft de SVRM een mooie bijdrage mogen ontvangen van het Stichting Elise Mathilde 
Fonds. We houden u op de hoogte. 
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We zijn onze donateurs erg dankbaar. We verzoeken 
een ieder die een periodieke donatie heeft toegezegd 
deze te storten op ons rekeningnummer NL 45 RABO 
0300 9450 43 t.n.v. de stichting Vrienden Raadhuis 
Maarn. Uiteraard kan iedereen ook een éénmalige gift 
overmaken. Door onze ANBI-status zijn uw giften 
fiscaal aftrekbaar. 

Bij een gift van minimaal € 50,00 krijgt u een unieke 
SVRM-beker cadeau. Met vrolijke kleuren, voor jong 
en oud, heet en koud. Meldt u aan via info@svrm.nl 
of vul het formulier in op de website. 

 

We hopen elkaar eind van dit jaar weer te kunnen ontmoeten op onze zolder. 

  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur SVRM 
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