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ONTWIKKELINGEN
Wat hebben we een rare tijd achter de rug en
helemaal voorbij is het natuurlijk nog steeds
niet. We zoeken naar een mogelijkheid om
elkaar, bestuur, adviseurs en alle
ingeschrevenen eens te ontmoeten. Dat is
even zoeken, want het zaaltje moet groot
genoeg zijn voor voldoende afstand. Iedereen
moet zich natuurlijk wel veilig kunnen voelen.
Zo gauw we een oplossing hebben, krijgen
jullie een uitnodiging. We richten ons op de
maand juni.
BESTUURDERS EN ADVISEURS
Waar we enorm blij mee zijn, is het feit dat er
zich een nieuw bestuurslid heeft aangemeld
en twee nieuwe adviseurs. Kundige mensen
die het Mantelhuys en de doelstelling
onderschrijven.
Piet Bosma is penningmeester. Hij heeft met
zijn eigen administratiekantoor altijd in de
cijfers gezeten.
Wil blijft voorzitter, Yvonne wordt secretaris en
Jan algemeen lid.
Als adviseur was Hans van den Broek al
jarenlang aanwezig. Hendrik Jan Gorter zal
ons op juridisch/fiscaal gebied adviseren en
Marein Boekhoudt komt, na een niet
afgemaakte wereldreis, ons opnieuw
versterken maar nu als adviseur. Hij heeft
jarenlang op alle gebieden bij
woningbouwcorporaties gewerkt en is zeer
bekend met bouwprojecten.
Met andere woorden: het wonder is geschied!
Wij zijn op volle sterkte en ZOOMEN heel wat
af.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK
Ondertussen zijn we in alle hevigheid met het
Haalbaarheidsonderzoek bezig voor het Rijk
(en voor onszelf natuurlijk). Daarin komen veel
zaken aan de orde die uitgezocht moeten
worden. Ook hebben we daarvoor
verschillende gegevens van de gemeente
nodig. Wij hebben vernomen dat ook zij ijverig
bezig zijn de juiste cijfers en getallen boven
tafel te krijgen. Want: hoeveel zal de grond
gaan kosten en wat krijgen we daarvoor. Een
belangrijk aspect in het geheel.
Over de haalbaarheid hebben we geen echte
zorgen. Maar met dit onderzoek krijgen we
tegelijkertijd een mooi businessplan, wat ook
de financiers nodig hebben om tot een besluit
te komen.
Tevens hebben we ook een goede lijst van
gegadigden nodig die daadwerkelijk van plan
zijn om in zo'n mooi huis te gaan wonen zodra
het klaar is. Dus iets om alvast over na te
denken. Daarover komen natuurlijk vragen als
we elkaar ontmoeten. Wie van tevoren vragen
heeft kan altijd contact opnemen.
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