
Goedemorgen Evelien,
zoals beloofd hebben wij vorige week onze liquiditeitsprognoses gemaakt. Daar nu alles in sneltreinvaart gaat 
en we daardoor ook al snel rekeningen moeten betalen, vóórdat aflevering kan plaatsvinden, verwachten wij 
dat wij in maart al een liquiditeitsprobleem hebben van ca. 60.000 euro. We werken eraan dat dit bedrag in 
april niet problematisch op gaat lopen, door aan te dringen op ontvangst van het tweede voorschot van de 
provincie in die maand of zo mogelijk eerder. Het liquiditeitsprobleem wordt uiteindelijk (in juli/augustus) 
afgerond 100.000 euro: het subsidiebedrag van 80.000 euro ontvangen we pas eind 2016, begin 2017 en 
verder hebben we nog een bedrag van 20.000 euro aan fondsenwerving, waarvan we nog niet weten wanneer 
dit bedrag beschikbaar komt.
Hiermee komen we in totaal op een bedrag van 100.000 euro, waarvan het heel mooi zou zijn als de gemeente 
dit (als het kan renteloos) zou willen uitlenen aan de Stichting Anjerpunt Hoonhorst, tot het moment dat de 
provincie haar subsidiebedragen heeft uitgekeerd.
Heb je hiermee voldoende informatie?
met vriendelijke groet,
namens stichting Anjerpunt Hoonhorst
Yvonne te Woerd

Dag Yvonne,
Je verslaglegging klopt. Of de gemeente gaat zoeken naar voorfinanciering hangt alleen af 
van een besluit van het college en deze besluitvorming vindt plaats op basis van de gegevens 
die we nog ontvangen. 
Doen jullie een voorstel voor het overleg over de inhoudelijk invulling Anjerpunt? Volgens 
mij hoeft Nicole daar niet bij te zijn, maar ga ik overleggen of Evelina Zwiers kan 
aanschuiven. Zij is beleidsmedewerker recreatie en toerisme.
Succes met alle overleggen en de verbouw!
Groeten,
Evelien
PS Mooi logo!

Hallo Evelien,
Refererend aan ons gesprek van vanmiddag over de Stichting Anjerpunt Hoonhorst (aanwezig: wethouder Von 
Martels, Nicole Snellaars, jij, Dirk Brugman, Mirjam Wijers, Antje Kingma en ik), waarin ons liquiditeitsprobleem 
en het inhoudelijk vormgeven van het Vechtdalbelevingscentrum aan de orde zijn geweest, hebben wij 
afgesproken dat:
- de gemeente zoekt naar mogelijkheden voor voorfinanciering; hiervoor geven wij aan hoeveel geld wij per 
wanneer en hoe lang nodig denken te hebben. Ik was hierbij heel kort door de bocht door te zeggen dat ik dat 
vandaag wel aan zou kunnen leveren. Dat zou kunnen, maar dat zou wel heel globaal zijn. Wij hebben 
donderdag en vrijdag nog gesprekken waarna wij dit nauwkeuriger kunnen aangeven. Dan hebben wij meer 
zicht op wanneer wij welke kosten kunnen verwachten. Ik doe mijn best om de antwoorden op de gestelde 
vragen volgende week maandag aan te leveren.
- de Stichting Anjerpunt Hoonhorst gebruikt haar contacten bij de provincie om de provincie te bewegen zo 
spoedig mogelijk met toezeggingen te komen (voorschotten, overheveling rechten en plichten naar de 
stichting), daarnaast zal de gemeente haar contacten inzetten om een en ander bij de provincie te 
bespoedigen.
- Over de mogelijkheden die de gemeente heeft om mee te werken aan de inhoudelijke invulling van het 
Vechtdalbelevingscentrum hebben Antje Kingma, Evelien Klunder en Nicole Snellaars binnenkort overleg. 
- verder hebben wij nog gesproken over de onthulling van het bouwbord, waarover nadere informatie volgt 
(donderdag 18 febr 16.30 u of vrijdag 19 febr 16.30 u)



Op deze manier hebben we meteen een verslag van onze bijeenkomst, dat leek mij wel handig. Kun je het eens 
zijn met bovenstaande verslaglegging?
met vriendelijke groet,
namens stichting Anjerpunt Hoonhorst
Yvonne te Woerd


