Editie december 2017
In deze nieuwsbrief willen we u een fijne kerstmis en een
gelukkig nieuwjaar wensen en willen we u graag op de
hoogte brengen van de stand van zaken over onze
Droom.

I

Businessplan
Na veel vergaderingen zitten we inmiddels in de
afrondende fase van ons businessplan. Dit businessplan
hebben we nodig om ons geloofwaardig te kunnen
presenteren bij verschillende partijen zoals:
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investeerders, gemeente, sponsoren, grondeigenaren
enz.
In dit plan beschrijven we onder andere waaraan de
zorg voor onze kinderen moet voldoen, hoe de huisjes
eruit gaan zien, hoe we de buitenomgeving willen
invullen, met welke kosten we rekening moeten
houden, hoe we verantwoorde zorg kunnen borgen,
hoeveel kinderen we kunnen plaatsen, hoe de
personele bezetting eruit komt te zien enz. enz.
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Investeerders
Natuurlijk kan ons plan nooit van start gaan zonder een
solide financiële onderbouwing en al helemaal niet
zonder partijen die ons plan willen financieren.
We zijn dan ook heel blij dat we kunnen mededelen
twee geïnteresseerde partijen gevonden te hebben die
met ons verder willen praten over de financiering van
onze bouwplannen voor de Droom van Schalkwijk.

Gemeente Houten
Er staan orienterende gesprekken gepland met de
gemeente Houten. Wij willen graag van de gemeente
weten hoe zij tegen ons project aankijken. Willen zij ons
helpen of adviseren bij het aanvragen van
vergunningen, of kunnen zij ons op andere gebieden
helpen of adviseren?

Grondpositie
In de eerste helft van 2018 hopen we meer
duidelijkheid te kunnen geven over de grondposities
die we op het oog hebben.
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Ook vorige week zijn we nog op een mogelijke nieuwe
locatie gaan kijken. In het businessplan hebben we
voor onszelf een aantal voorwaarden beschreven
waaraan de locatie zou moeten voldoen. We mikken
op een locatie dicht bij de bebouwde kom van
Schalkwijk maar hebben alternatieven op het oog
mocht dit niet mogelijk zijn.

Droomlogeren
Veel van u kijken uit naar het droomlogeren. Het plan
van droomlogeren werd afgelopen zomer geboren
tijdens de bijeenkomst op het fort aan de uitweg.

We raakten met veel ouders in gesprek en er bleek
behoefte te zijn aan een logeerplek voor onze
kinderen.
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De samenwerking met Reinaerde is voor ons zo
vanzelfsprekend geworden dat we hun gevraagd
hebben het droomlogeren voor ons te gaan
organiseren. Zij zijn ondertussen begonnen met de
berekening van de kosten voor droomlogeren. In
augustus vroegen we u uw keuze en aanvullende
informatie aan ons kenbaar te maken. Alle info van de
geïnteresseerden is naar de juiste afdeling gemaild.
Aankomende week is er een speciale vergadering
belegd. We hopen er vaart achter te kunnen zetten
zodat we droomlogeren zo spoedig mogelijk kunnen
aanbieden.

Tot slot
We hopen U met deze nieuwsbrief weer een beetje te
hebben “bijgepraat” over uw en onze droom. Een
droom die we levend houden en waar we naar
uitkijken, waar we wekelijks mee bezig zijn en die steeds
dichterbij gaat komen.
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We wensen iedereen nogmaals een mooi 2018 toe en
brengen graag een toast uit op het nieuwe jaar
waarin we hopen grote stappen te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Droom van Schalkwijk

