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Aan het bestuur van het Van Straatenfonds 
 
 
 
 
Montfort, 14 april 2020 
Betreft: Verzoek om een bijdrage voor uitvoering project “Laatste puntjes op de I”. 
 
 
Geacht bestuurslid, 
 
De datum 8 maart 2020 zal voor altijd een historische datum blijven in de geschiedenis van 
het dorp Montfort. Op deze zondag is de eerste brede gemeenschapsaccommodatie, te 
weten ‘Het Dorpshuis’ feestelijk geopend. Vreemd genoeg werden deze deuren door de 
huidige coronacrisis voorlopig alweer noodgedwongen gesloten. In de wereld kan het raar 
verkeren, blijkt maar weer. 
 
Hoe vervelend dan ook, in Montfort treuren we niet. We gebruiken deze periode om in 
figuurlijke zin ‘de puntjes op de i’ te zetten in de accommodatie. Want zoals vaak in de 
praktijk bij een grootscheepse verbouwing en herinrichting, ook wij zijn restpunten en al 
knelpunten tegengekomen die we nog aan willen pakken.  
Sinds januari van dit jaar vonden er al activiteiten plaats in het gebouw en deze tijd is lang 
genoeg geweest om te ervaren waar verbeterpunten liggen en welke investeringen gemist 
worden. 
 
Met de uitvoering van het project ‘Laatste puntjes op de i’ vragen we uw bijdrage om deze 
extra investeringen te bekostigen. Het gaat daarbij vooral om investeringen ten behoeve van 
het Huiskamer+ project en het beter toegankelijk maken van de accommodatie voor mensen 
met een mobiliteitsbeperking.  
 
In de bijlage stuur ik u het projectplan, de projectbegroting, eigendomsakte, oprichtingsakte, 
uittreksel kamer van koophandel, de meerjaarexploitatieraming en de toegankelijkheidsscan 
en eindtoets. Hopelijk is deze informatie voor u voldoende om tot besluitvorming te komen. 
Uiteraard ben ik altijd tot een nadere toelichting bereid. Mijn gegevens kunt u vinden in het 
briefhoofd.  
 
Met vriendelijke groet, in afwachting van uw reactie en houdt het gezond in deze tijd, 
 
Piet Wolters 
Voorzitter 
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