
Gemeente Oude IJsselstreek 

Ontvangen: 12/08/2013 

13ink13727 

Stichting Gemeenschapshuis 
Varsseldet / Veldhunten 

Stichting Gemeenschapshuis VatsseklefVeldhunten 
Berghseweg 7N 
7076 AD Varssekter-VeWhunteii 
T: 0315 -630414 

BTW: 0044.04.208B01 
KvK: 41046715 
Rabobank: 1531.92.100 
IBAN: NL30 RABO 0153 1921 00 
Email: gemeenschapshuis@vaissekleiveldhunten.ni 

Burgemeester en Wethouders, 
van de Gemeente Oude IJsselstreek, 
Postbus 42, 
7080 AA Gendringen. 

Betreft: financiën " 't Dorpshuus" 

Geacht College, 

Varsselder-Veldhunten, 10 augustus 2013 

De wil u graag informeren over de huidige financiële situatie van 't Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten en 
een verzoek aan uw college doen om deze situatie te verbeteren. 
Voor de financiering van 't Dorphuus is een tweetal leningen afgesloten bij de Rabobank, een langlopende 
lening die geen problemen oplevert en een kortlopende lening die eigenlijk afgelopen oktober al afgelost had 
moeten worden. 
Voor laatst genoemde lening hebben we, na besprekingen met de afdeling bijzonder beheer van de 
Rabobank, een jaar uitstel gekregen, nadat we een deel van de lening hebben afgelost 
Het is echter de bedoeling dat we de rest van deze lening aflossen met een deel van de verkoop opbrengst 
van gilde gebouw " de Tent", alleen vordert de verkoop momenteel niet en is de vraag of de opbrengst 
voldoende zal zijn om de lening volledig af te lossen. 
Wellicht ten overvloede wijs ik u er nog op dat de gemeente een borgstelling heeft afgegeven voor deze 
lening. 
Aangezien de kortlopende lening per 1 oktober 2013 afgelost moet worden bij de Rabobank en we dat uit 
de lopende exploitatie niet kunnen financieren, zitten we als stichtingsbestuur met een probleem. Feitelijk 
komt het er op neer dat we ondanks het succes met een dreigend faillissement zitten. 
Het zou eeuwig zonde zijn als een project, dat ondertussen in heel Nederland een voorbeeld functie heeft, op 
deze manier ter ziele moet gaan. Een eenmalige ondersteuning zoals ook is gebeurd bij het Borchhuus, zou 
ons uit de problemen helpen. 

Wij willen graag in een overleg, bij voorkeur nog in augustus, kijken hoe we uit deze benarde situatie 
kunnen komen. 

Hoogachtend, L.W.C. Scheefhals, voorzitter SGVV. 
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