THÔNG BÁO
về lễ khánh thành bia tưởng niệm Dr. Rupert Neudeck
và đêm văn nghệ 12.5.2018 tại Troisdorf

Kính thưa quý đồng hương,
bia tưởng niệm Dr. Rupert Neudeck do người Việt tỵ nạn chúng ta đóng góp
đã được khánh thành trọng thể vào ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại Burg
Wissem (Troisdorf) với sự hiện diện của nhiều giới chức cao cấp trong chính
quyền liên bang cũng như tiểu bang và hàng trăm người Việt từ khắp nơi đổ
về, đã để lại nhiều tiếng vang rất tốt đẹp từ các giới truyền thông đến chính
quyền và người dân Đức.
Có được thành quả này, tất cả đều do sự đóng góp tâm huyết và sự hỗ trợ
nhân lực tận tâm của nhiều đoàn thể và cá nhân trong cộng đồng người Việt
tỵ nạn chúng ta, mà chúng tôi – ban tổ chức – chỉ là người đại diện để điều
hành công việc mà thôi.
Đại diện các anh chị em trong ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cám ơn
tất cả quý đồng hương đã tin tưởng và cùng chung tay với chúng tôi trong
suốt thời gian qua để chúng ta cùng đạt được kết quả mỹ mãn này.
Chúng tôi cũng không quên cám ơn những hỗ trợ hăng say tích cực của các
hội đoàn, đoàn thể người Việt tại Đức, đặc biệt là Hội NVTNCS Hamburg,
cộng đoàn Công Giáo Troisdorf, ca đoàn Thánh Linh Hamburg, ban nhạc

Mây Bốn Phương, các anh chị em trong ban trang trí, ban ẩm thực,
ban trật tự/vệ sinh, ban âm thanh/ánh sáng….và tất cả các anh chị em,
các cháu đã đóng góp trong chương trình văn nghệ phong phú và hào hứng.
Sau đây là tổng kết cuối cùng tất cả các chi/thu sau ngày khánh thành 12.5.2018:

-

-

-

-

-

Tổng cộng Spenden tính đến ngày 11.5.2018
= 61.289,36
EUR
Chi phí đúc bia, dựng bia, tiền công cho nghệ nhân,
= 26.083,44
EUR
lễ khánh thành tại Burg Wissem, tem thư, in ấn, di chuyển ….
Số còn lại trong trương mục Hội NVTNCS/Hamburg
= 35.205,92
EUR
(thay vì 32.129,51 EUR như được ghi trong Check tượng trưng trao đến
bà Neudeck trong đêm văn nghệ 12.5.2018 trong hội trường
tp.Troisdorf)
Theo đề nghị của bà Neudeck, số tiền còn lại là 35.205,92 EUR (ghi
trên) sẽ được chuyển đồng đều đến Ủy Ban Cap Anamur
e.V.(17.602,96 EUR) và Hội Grünhelme e.V. (17.602,96 EUR)
Sau khi nhận được thư chứng nhận của hai tổ chức trên, chúng tôi sẽ
thông báo đến quý đồng hương qua trang điện tử: www.danviet.de.
Tổng thu từ gian hàng ẩm thực trong đêm văn nghệ
= 9.933,10 EUR
Chi phí mướn hội trường, trang trí, âm thanh/ánh sáng, = 8.749,56 EUR
bảo hiểm, giấy phép, chuyên chở, ban nhạc, ẩm thực/nước ….
Số còn lại (tiền mặt)
=
1.183,54 EUR
Số tiền trên (1.183,54 EUR) được anh chị Nguyễn Tiến Dũng và anh
Nguyễn Minh Hùng (cộng đoàn Công Giáo tại Troisdorf) trao trực tiếp
đến bà Neudeck.

Và sau cùng, rất mong quý đồng hương thông cảm và bỏ qua những sơ xuất
hay thiếu sót trong chương trình khánh thành và văn nghệ nói trên.
Hamburg, ngày 28 tháng 5 năm 2018
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