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Stichting Vrienden van het Evoluon per 11 maart 2013 opgeheven 

 

 
 

Geachte Vrienden van het Evoluon, 

 

In een recente evaluatie van zijn werkzaamheden heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het 

Evoluon kunnen vaststellen, dat na negen jaar activiteit de Stichting er in grote mate in is geslaagd 

haar doelstelling tot behoud van het Evoluon als Icoon voor Innovatie, Technologie en Industrie te 

realiseren. De volgende punten stemmen het bestuur ook naar de toekomst toe optimistisch. 

 

 De nieuwe directie van het Evoluon heeft de ambitie om het Evoluon te positioneren als 

Brainport Ontmoetingscentrum in haar missie opgenomen.   

 Tot kernthema’s van beleid heeft de Evoluon-directie een viertal activiteiten, alle beginnend 

met een O,  vastgesteld: Ontmoetingen, Ondernemerschap, Onderwijs en Omgeving. 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven hebben alle steun toegezegd om de 

voor een eventuele uitbreiding van activiteiten noodzakelijke wijziging van het gemeentelijke 

bestemmingsplan zeer welwillend tegemoet te zullen treden. 

 Het Evoluon wordt vermeld in een voordracht tot aanwijzing als Rijksmonument. Het daad-

werkelijke besluit is op korte termijn te verwachten. 

 In de zomer van 2013 zal een voor het publiek toegankelijke tentoonstelling met als thema In-

novatie in het Evoluon worden gehouden. 

 Teneinde een gezonde exploitatie van het Evoluon te waarborgen, behoort voor Philips (als 

huidige eigenaar van het Evoluon) verdere samenwerking met andere partijen nadrukkelijk tot 

de mogelijkheden. 

 

Wegens de effectuering van haar doelstelling is het voortbestaan van de Stichting Vrienden van het 

Evoluon als eigenstandig rechtspersoon niet langer meer zinvol. Het bestuur van de Stichting acht in 

deze zijn taak volbracht. Derhalve heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Evoluon beslo-

ten de Stichting per 11 maart 2013 op te heffen. 

 

Wij danken alle Vrienden van het Evoluon hartelijk voor hun steun die de afgelopen jaren aan de 

stichting is verleend.  

 

Wij vertrouwen er op dat alle Vrienden van het Evoluon nog in lengte van jaren hun support aan de 

groei en bloei van het Evoluon zullen blijven voortzetten. Met name de STAD-gedachte (integratie 

van Science, Technology, Art en Design) en de verdere ontwikkeling van het Evoluon als Brainport 

Ontmoetingscentrum voor de Triple Helix organisaties (kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven) 

willen we van harte aanbevelen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met vriendelijke groet, 

Jules Ruis,  

voorzitter van de (voormalige) 

Stichting Vrienden van het Evoluon. 
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