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7.000,00          294,61               7.000,00          383,94               

1  Sponsorbijdragen van derden / fondsen p.m. -                     1  Bestuurskosten 200,00             -                     

2  Donaties / giften p.m. -                     2  Verzekeringskosten (Bedrijfsaansrakelijkheidsverzekering) 150,00             124,03               

3  Subsidie gemeente p.m. -                     3

4  Subsidie Provincie Overijssel p.m. -                     4.  Voorl. & promotie uitwerking / realisering projectplan 5.000,00          -                     

5  Website 250,00             108,90               
5  Aanwending reserves t.b.v. dekking nadeling saldo 7.000,00          -                     

6
6 Overige inkomsten:

6.1  - Rente p.m. 2,61                   7  Overige kosten:
6.2  - Verkoop Wandelboekjes Reggeloop Goor p.m. 292,00               7.1  - Bankkosten 150,00             134,19               
6.3  - Overige inkomsten p.m. -                     7.2  - Drukwerk 500,00             -                     

7.3  - Onvoorzien 750,00             16,82                 
Nadelig saldo  -                   89,33                 -                   -                     

TOTAAL  7.000,00          383,94               TOTAAL  7.000,00          383,94               

  Toelichting:
  In de Structuurvisie 2025 voor Goor van 18 juni 2013 wordt op pagina 85 gepleit voor “het weer bovengronds halen  van de Stadsregge” om deze weer door het centrum van Goor te laten stromen. 
  Dat heeft er mede toe geleid dat de stichting  in 1916 aan een 3-tal landschapsdeskundigen afkomstig uit Goor heeft gevraagd daarvoor een een studie te doen naar de vraag hoe dit mogelijk te maken. 
  Deze studie genaamd "Voorontwerp Goor aan de Regge" is op 8 maart 2017 gereed gekomen en voor overleg  en onderzoek aan het gemeentebestuur aangeboden. Vele overleggen zijn daarna gevolgd.
  In tegenstelling tot de actievolle jaren 1917 t/m 2019 zijn de activiteiteiten van de stichting Stads-Regge Goor in het jaar 2020 nagenoeg noodgedwongen stil komen te liggen. Eind 2019 hadden we gelet op
  positief verlopen ambtelijk contacten nog goede hoop dat we begin 2020 een positief bestuurlijk uitsluitsel zouden krijgen van het gemeentebestuur van Hof van Twente over de ambtelijke studie naar de
  uitvoeringsmogelijkheden van de door de stichting voorgelegde plannen voor het terugbrengen van de Stads-Regge door het Stadscentrum van Goor. Alhoewel de plannen ambtelijk als zeer wel uitvoerbaar
  werden beoordeeld is een bestuurlijke reactie daarover helaas uitgebleven. Toen in maart 2020 Nederland vanwege de Corona-pandemie nagenoeg op slot ging, kwam het verdere overleg  met de gemeente
  over de vraag hoe nu verder met de plannen voor het terugbrengen van de Stads-Regge in Goor volledig stil te liggen. Omdat op meerdere tussentijdse verzoeken om duidelijkheid niet werd gereageerd,
  heeft het stichtingsbestuur zich op 30 november 2020 per brief tot het college van burgemeester en wethouders gewend met het verzoek - om na een vol jaar wachten op een antwoord -  aan de stichting
  alsnog duidelijkheid over de uitvoeringsmogelijkheden van de voorgelegde plannen te verschaffen.  
  In deze brief werd tevens gevraagd om de stichting ook te betrekken bij de uitwerking van het plangebied Stoomblekerij, waarvan de gronden in september 2020 door de gemeente zijn verworven. 
  Dit terrein is van onmisbaar belang voor de realisering van het laatste deel van de terug te brengen Stads-Regge om daarop de aanlsuiting te maken met de Regge die loopt door de wijk "De Whee". 
  In het Kansenboek TSB terrein Goor van 11 juni 2020 staat in de paragraaf Groene aders door het TSB-terrein:  "Aansluitend is ook de berging van water en hiermee het eventueel terugbrengen van de Regge
  in het gebied een grote kans. De opvang, buffering en opslag van hemelwater binnen de kern Goor krijgt met  deze ingreep een forse impuls voor de klimaatadaptie”.  
  Hopelijk zullen in 2021 de plannen van de stichting en het overleg met de gemeente daarover weer vlot kunnen worden getrokken.
  Met vorenstaande toelichting over de onstane impasse is genoegzaam verklaard waarom in deze jaarrekening de cijfers over 2020 ver zijn achtergebleven bij de prognoses van de begroting voor 2020.
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