
  Sinds 20-01-2016 (KvK: 65139127)

  Culturele ANBI (RSIN: 855995579)
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2021 U I T G A V E N        

Begroting 
2021
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7.000,00          175,61               7.000,00          351,47               

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

2  Donaties / giften p.m. 100,00               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             102,85               
5  Aanwending reserves t.b.v. dekking nadeling saldo 7.000,00          

6

6 Overige inkomsten: 7  Overige kosten:
6.1  - Rente p.m. 2,61                   7.1  - Bankkosten 150,00             119,40               
6.2  - Verkoop Wandelboekjes Reggeloop Goor p.m. 73,00                 7.2  - Drukwerk 500,00             -                     
6.3  - Overige inkomsten p.m. -                     7.3  - Onvoorzien 750,00             5,19                   

Nadelig saldo  -                   175,86               -                   -                     

TOTAAL  7.000,00          351,47               TOTAAL  7.000,00          351,47               

  Toelichting:
 In  de structuurvisie 2025 voor Goor van 18 juni 2013 wordt op pagina 85 gepleit voor "het weer bovengrond halen van de Stadsregge" om deze opnieuw  door het centrum van Goor te laten stromen. Dat heeft
 er mede toe geleid dat de stichting in 2016 aan een 3-tal landschapsdeskundigen afkomstig uit Goor heeft gevraagd daarvoor 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 deze actie-
 volle jaren 2017 t/m 2019 zijn de activiteiten van de stichting Stads-Regge Goor in de jaren 2020 en 2021 vanwege de corona-pandemie nagenoeg stil komen te liggen, wat goed te zien is in deze jaarrekening.
 In de toelichting op de jaarrekening 2020 werd de hoop uitgesproken dat de gemeente de stichting zou betrekken bij de uitwerking van het plan Stoomblekerij, waarin ruimte zou moeten worden gemaakt voor
 het laatste deel van de terug te brengen Reggestroom in het centrum van Goor. Op 30 november 2020 heeft de stichting zich daarvoor schriftelijk met een verzoek tot de gemeente gewend. De eerste aanwijzing
 dat de gemeente voornemens is om serieus werk te maken van het op termijn terugbrengen van de Regge in het centrum van Goor is de aanleg van een duiker onder het tracé van de verlegde Bunschotenstraat,
 die het mogelijk moet maken om het water van de terug te brengen Regge vanuit de wijk Blauwververij in de toekomst te laten stromen door het te ontwikkelen plangebied van de voormalige stoomblekerij,
 zodat deze ter hoogte van de sportvelden van de voetbalvereniging "Twenthe" kan uitmonden in de daar richting Enter en Ommen stromende Regge. Het tracé van de verlegde Bunschotenstraat heeft in 2021 de
 naam "Reggeloop "gekregen. De stichting maakt daar andermaal op uit dat de gemeente serieus voornemens is om op termijn uitvoering te geven aan de in 2017 in opdracht van de stichting uitgebrachte studie
 "Voorontwerp Goor aan de Regge". Het stichtingsbestuur vertrouwt er op door de gemeente in de toekomst bij de verdere uitwerking van het plan Stoomblekerij betrokken te worden. Verdere informatie over
 de Stichting Stads-Regge Goor is de vinden op de website www.stadsreggegoor.nl. Deze site was oorspronkelijk ondergebracht bij de host RDKR Creatieve Communicatie te Goor, welk bedrijf op 1-10-2021
 haar activiteiten heeft moeten beëindigen. De site door RDKR Creatieve Communicatie in oktober 2021 in  goed onderling overleg onder de hoede gebracht van het ITC bedrijf Oxilion te Enschede.
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