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1. Inleiding
De Provincie Utrecht – als democratisch bestuurde overheidsorganisatie – viert op 17 mei haar
verjaardag. Op 17 mei 1375 gaf de bisschop Arnoud van Horn de Stichtse Landbrief uit, waarmee
geregeld werd dat de Nederstichtse onderdanen in ruil voor het betalen van belastingen rechten kregen
om mee te beslissen. In 2006 is dat 631 jaar geleden.

Nu is de leeftijd van 631 jaar niet een bijzondere aanleiding voor een feestje. Maar een verjaardag is
wel een aanleiding om te vieren, om terug te kijken en vooruit te blikken, om samen met betrokkenen
te delen wat je bereikt hebt.

De verjaardag van de provincie (de provinciedag) staat symbool voor de democratische rechten voor
de inwoners van de provincie. Symbool voor de mogelijkheid om samen, bestuurders en bewoners, in
samenspraak te leven en te werken aan de toekomst.

Dit zijn overwegingen geweest voor Provinciale Staten van de provincie Utrecht om jaarlijks aandacht
te gaan besteden aan de verjaardag van de provincie. Om preciezer te zijn: de verjaardag van een
democratisch gelegitimeerd provinciaal bestuur. Drie elementen staan centraal: de genodigden, de
jarige en het feestelijke.

De genodigden zijn de inwoners die de jarige kennen en waarderen dat hij weer een jaar langer
bestaat.
De jarigen zijn de statenleden: zij zijn de personen die de inwoners vertegenwoordigen en namens hen
besturen; en dat al ruim 600 jaar!
Het feestelijke is de uitingsvorm: je hebt iets moois te vieren!

1.1. Waarom vieren?
Waarom gaat de provincie nu haar verjaardag vieren? Zijn de inwoners ook zo blij met de
provincie en haar verjaardag? Hebben de inwoners enig idee van wat de provincie eigenlijk
namens hen doet?

Voor veel inwoners opereert de provincie op afstand. Achter de schermen maakt de provincie
afspraken met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instanties. Via subsidies,
cofinancieringen, gebiedsgerichte programma’s, samenwerkingprojecten leidt dit tot concrete
resultaten in de (directe) omgeving van onze inwoners. De rol van de provincie wordt daarbij
vaak niet zichtbaar. De viering van de verjaardag is een aansprekende en bijzondere manier
om die rol zichtbaar te maken.

Met de viering van de verjaardag willen we dus:
• Op een niet alledaagse wijze de aandacht vragen voor de waarde van het provinciaal

bestuur.
• Luisteren naar wat de inwoners ons als vertegenwoordigers te vertellen en te vragen

hebben.
• Laten zien wat dat bestuur voor inwoners realiseert.
• En vooral ook: waardering uitspreken voor wat inwoners met het provinciale bestuur

realiseren.
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1.2. Begin van een traditie?
Het wordt niet een eenmalig feestje. Een werkgroep van statenleden heeft de volgende
uitgangspunten geformuleerd:

• we gaan een traditie vestigen om op de provinciedag een evenement te organiseren dat
scoort op drie punten:

o inhoud
o feestelijk accent
o publicitair interessant op lokaal en regionaal niveau.

• De doelgroep waar we het voor doen bestaat uit:
o burgers
o lokale volksvertegenwoordigers

• Het doel van de evenementen: ontmoeten! Een ontmoeting die feestelijk is maar
wordt gekoppeld aan het gedoseerd informeren over wat de provincie doet en luisteren
naar de wensen, vragen en suggesties van de gasten.

Voor de invulling van de evenementen zou je elk jaar het accent kunnen leggen op een ander
onderdeel van het beleid. Voor 2006 is de keuze gevallen om verbanden te leggen met diverse
Agenda 2010 projecten.

In dit projectplan wordt een aanpak voor het evenement 2006 gepresenteerd, welke gebaseerd
is op de hierboven vermelde uitgangspunten.

1.3. Ontmoeten
Ontmoeting tussen volk en volksvertegenwoordigers is het uiteindelijke doel. Dit heeft
consequenties voor de te kiezen vormen, voor de communicatie-inspanningen die hiervoor
nodig zijn en voor de rol van de jarige!

De jarige die gasten uitnodigt zal een enthousiaste, betrokken, open en toegankelijke
gastheer/gastvrouw moeten zijn! Van alle leden van PS wordt daarom een actieve en
betrokken rol gevraagd op de te organiseren evenementen. Dit wordt in nader overleg met de
werkgroep van PS uitgewerkt.



Dag van de Provincie Projectplan 2006; versie 4  d.d. 10-02-2006 5

2. De ontmoeting
Leuk ‘een feestje’ organiseren; fijn dat je je jarig voelt en dit wilt delen met je naasten.
Maar wat een afknapper als de genodigden dit niet zo ervaren, eigenlijk nauwelijks weten wie
je bent en zich helemaal niet jouw naasten voelen…… En dus niet komen!

Dit scenario heeft twee kanten:
• aan de ene kant juist een belangrijke motivatie om deze aanleiding aan te grijpen om

jaarlijks iets te organiseren om de inwoners te ontmoeten: de provincie wil meer naar
buiten treden, wil meer aan haar inwoners laten zien wat zij zoal doen, wil luisteren
naar haar inwoners: ontmoeten. Zij kiest hiervoor verschillende instrumenten naast de
reguliere communicatie-inspanningen: de publiekscampagne, de communicatie
rondom Agenda 2010 en de provinciedag. Instrumenten die elkaar niet mogen
tegenwerken maar elkaar juist moeten en kunnen versterken.

• aan de andere kant is het gevaar reëel dat veel mensen (nog) niet geïnteresseerd zijn in
een ontmoeting met de provincie. De verwachtingen moeten daarom niet te hoog
gespannen zijn. Beter rustig aan beginnen en de traditie langzaam maar zeker meer
gaan invullen en vormen dan nu in één keer een stormloop te verwachten en straks
teleurgesteld met een kater te zitten.

Met dit in het achterhoofd hebben we voor 2006 het volgende plan uitgewerkt om de
uitgangspunten van de werkgroep uit de staten te gaan invullen. We gaan hierbij uit van een
eendaagse invulling op de echte verjaardag: woensdag 17 mei.

2.1. Vier regio’s
We organiseren in vier verschillende regio’s van de provincie een ontmoeting met bewoners.
Met ‘jarige’ statenleden, met gasten, met gebak, koffie en thee (en limonade voor de
kinderen). Wel op locaties waar we ook op een informele manier iets kunnen laten zien van,
vertellen en in gesprek gaan over het werk van de provincie. We willen resultaten laten zien
en dit vieren waarbij actieve inwoners die bijgedragen hebben aan de resultaten in het
zonnetje gezet worden.

De dag wordt afgesloten met een culturele avond op een sfeervolle locatie. De culturele
invulling zal worden gezocht binnen de programmering van De Vrede van Utrecht. Voor deze
avondbijeenkomst zullen mensen rechtstreeks uitgenodigd worden.

Genodigden:
Voor de afsluitende bijeenkomst denken we aan de volgende groepen genodigden: (met hun
partners)
− leden B&W van alle gemeenten in de provincie
− raads- en commissieleden van alle gemeenten in de provincie
− betrokken bestuurders van partnerpartijen bij die projecten die op 17 mei in het

programma betrokken zijn
− vrijwilligers die bij een van de betrokken projecten actief zijn geweest
− alle inwoners in de provincie die op 17 mei jarig zijn
− leden PS en GS
− alle (of een aantal) ambtelijke medewerkers provincie
− een aantal in te loten inwoners.
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Bij alle vier de regionale ontmoetingen willen we inhoud koppelen aan activiteit. Dit trekt
over het algemeen meer mensen en schept een informele sfeer. Er is voor gekozen om bij de
vier ontmoetingen in ieder geval te  kiezen voor wandelen en/of fietsen. Waar mogelijk wordt
direct aangesloten bij delen van de Agenda 2010-projecten Wandelen en Op de fiets! Als dat
bij de betreffende locatie niet kan wordt een andere route gekozen, maar wel indirect gewezen
op de beide projecten.

Omdat het woensdagmiddag is, houden we rekening met de kinderen. De activiteiten worden
zo gekozen dat ze ook leuk voor kinderen zijn, maar we richten ons niet heel specifiek op
kinderen, want over het algemeen zijn deze basisschoolleerlingen nog niet echt geïnteresseerd
in de werkzaamheden van de provincie. Bovendien is de woensdagmiddag bij uitstek het
dagdeel dat de kinderen naar sport, muziekles, verjaardagpartijtjes van leeftijdgenoten (en die
zijn voor hen interessanter dan de verjaardag van een 631-jarige) en andere activiteiten gaan.
Wel moet en de activiteiten ook geschikt zijn voor ouders die hun jonge kinderen meenemen

We denken ook aan het uitschrijven van een wedstrijd onder scholen/klassen om een plan
voor ‘een mooier Utrecht’ te maken (en het beste en meest uitvoerbare plan te bekronen en uit
te laten voeren). Maar, gezien de korte voorbereidingstijd en het veelal overladen programma
van de scholen, stellen we voor zoiets eventueel volgend jaar te doen en daar dan vroegtijdig
mee te beginnen.

Globale opzet regionale activiteiten
De opzet van de vier regionale feestjes is steeds in grote lijnen hetzelfde:
− een locatie waar iets te vertellen en te laten zien valt over provinciaal beleid
− combineren met activiteit: wandelen, fietsen, kanovaren, huifkarrentocht etc vanaf

centraal startpunt
− statenleden en leden van gs doen actief mee, zijn herkenbaar en zijn continu beschikbaar

voor 1 op 1 gesprekken
− op elke deellocatie een duidelijk startmoment: welkom heten, programma vertellen,

aanwezige leden van PS/GS voorstellen
− start tocht
− misschien halverwege een pleisterplaats met versnapering
− eindpunt op de locatie waar inhoudelijk info gegeven wordt over betreffende project
− feestelijke aankleding
− theatrale bijdrage
− gelegenheid tot gesprekken met leden gs/ps
− kraam met allerlei info over de provincie; brochures en flyers die men mee kan nemen
− eventuele vrijwilligers die zich goed hebben ingezet bij het betreffende project worden in

het zonnetje gezet.
− looptijd: 12.00 – 13.15 lunch statenleden en lokale bestuurders; 13.30 – 17.00 uur:

programma



Dag van de Provincie Projectplan 2006; versie 4  d.d. 10-02-2006 7

2.1.1. Regionale ontmoetingsplaats 1: De Stichtse Lustwarande

In het gebied van de Stichtse Lustwarande laat de provincie zien dat zij actief ontwikkelingen
in dit gebied beïnvloedt vanuit cultuurhistorische waarden en gewenste ontwikkelingen in dit
gebied. Herstel van zichtlijnen, helpen opknappen van landgoederen, bijdrage aan een
gerestaureerde uitzichttoren in de Kaapse Bossen, advies en steun bij de herinrichting van het
centrum van Doorn, een bezoekerscentrum gerund door vrijwilligers zijn voorbeelden van
concrete activiteiten. Dit alles met als doel de bijzondere schoonheid en afwisseling van de
Stichtse Lustwarande bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Contouren van het programma
We starten met een fietstocht en/of huifkarrentocht vanaf startpunt De Donderberg. Dit moet
straks de groene entree van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug worden. Eindpunt

wordt villa/landgoed Broekhuizen bij Leersum. Hier wordt
op het terrein (misschien in de orangerie of anders in een tent
op het terrein) het verjaardagsfeest verder gevierd met
traktaties, ontmoeting, informatie (tentoonstelling), muzikale
of theatrale aankleding etc. Betrokken vrijwilligers van de
diverse projecten worden in het zonnetje gezet.
Bezoekers aan dit festijn proberen we het gevoel te geven dat
zij, net zoals de Provincie, er trots op zijn dat deze gebieden

Villa Broekhuizen – Leersum  behouden blijven zodat jong en oud er van kunnen blijven
genieten.

2.1.2. Regionale ontmoetingsplaats 2: Fort bij Vechten
De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in Utrecht. Ze
wil samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Bunnik en andere partners een nationaal
centrum opzetten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie én de Limes, de grens van het oude
Romeinse rijk. Deze beide verdedigingslinies kruisen elkaar bij Fort bij Vechten een unieke
plek dus voor het Liniecentrum. Dit is een van de Agenda 2010-projecten.
De locatie is bijzonder sfeervol en geschikt voor een veelheid van activiteiten voor jong en
oud. Op 17 mei kunnen we waarschijnlijk realiseren dat de vernieuwde nuts-infrastructuur
voor het eerst in werking wordt gesteld. Wellicht een gebeuren waar de regionale media in
geïnteresseerd zijn.

Contouren van het programma

Start op het terrein van Fort bij Vechten met fietstocht,
wandeltocht en eventueel andere activiteiten (ook voor
kinderen). Eindpunt ook weer op het fortterrein. Daar officiële
ingebruikname van de nieuwe nuts-infrastructuur: kraan
openzetten/doorspoelen toilet etc.. Op het terrein wordt het
verjaardagsfeest verder gevierd met traktaties, ontmoeting,
informatie (tentoonstelling), muzikale of theatrale aankleding
etc. Betrokken vrijwilligers van de diverse projecten worden in
het zonnetje gezet.

Plattegrond Fort bij Vechten
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2.1.3. Regionale ontmoetingsplaats 3: Oudewater
De provincie heeft bijgedragen aan het in stand houden van de oude kern van Oudewater en
het herstel van de enige nog bestaande heksenwaag. Belangrijk vanuit toeristisch-recreatief
perspectief. Ook staat op de rol het meewerken aan de ontwikkeling van de groene driehoek
Montfoort – Oudewater – Lopik. De gemeente Oudewater is zeer enthousiast en wil graag
gastheer zijn op deze dag.

Contouren van het programma
Ontvangst statenleden voor een lunch bij Abrona. Aansluitend start voor overige genodigden
en enthousiaste betrokkenen in het oude gemeentehuis.

Bij de heksenwaag kunnen de statenleden gewogen
worden of ze niet te licht worden bevonden voor hun
functie als bestuurder. Wellicht zijn er nog certificaten.
Er kan een fietstocht gemaakt worden tussen Montfoort -

Oudewater en Lopik. In Oudewater zelf kan een wandeling met wellicht een speurtocht
georganiseerd worden.
Rol statenleden: tijdens rondwandeling aan bezoekers vertellen over hoe de subsidie van de
Heksenwaag tot stand is gekomen.
Tijdens fietstocht belang van ontwikkeling tussen dorpen onderling en het behouden en
versterken van de groene structuur van dit gebied.
Ook de gemeentesecretaris kan hierbij een rol spelen. Hij kan erg enthousiast vertellen.

Bezoekers het gevoel geven dat Oudewater en haar omgeving een leuke dagbesteding (met de
enige nog bestaande Heksenwaag) is waar geschiedenis, cultuurbehoud en (groen)verbinding
hand in hand gaan. Er zijn in Oudewater veel vrijwilligers die mee kunnen/willen doen op
deze dag.
De kerk en de toren kunnen ook bezichtigd worden. Wellicht dat Herman Sietsma  het
kerkorgel kan bespelen?

2.1.4. Regionale ontmoetingsplaats 4: Restauratie Vechtoevers bij Maarssen en Loenen
Afronding van het restauratieplan Vechtoevers. Moet
nader uitgewerkt worden. Wellicht combinatie mogelijk
met bijeenkomst lokale bestuurders enkele dagen later.

Contouren van het programma

 Nader uitwerken

2.2. Culturele afsluiting
De dag wordt afgesloten met een culturele avond, gerelateerd aan de Vrede van Utrecht.
Gedacht wordt aan een voorstelling van opera Xynix. Niet een avondvullend optreden, maar
enkele losse delen. De echte theaterlocaties zijn in deze periode veelal volgeboekt. Een mooi
alternatief is een van de vele forten in de provincie. We stellen voor om Fort bij Vechten
(Agenda 2010-project) te gebruiken. Deze sfeervolle ambiance heeft zeer veel mogelijkheden
voor een inspirerende en feestelijke avond.
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Voor de avond worden mensen rechtstreeks genodigd (zie 2.1).

Contouren van het feest
Het feest wordt geopend door de Commissaris van de Koningin, eventueel in de rol van

Bisschop Arnoud van Horn met het voorlezen van een
moderne versie van de landbrief uit 1375.
Alle aanwezige jarigen uit de provincie (hebben zich
kunnen aanmelden) worden naar voren gehaald en
ontvangen een cadeau.
Er is een optreden van Xynix opera.
Eventueel wordt er in een van de ruimtes een
zeepkistendebat georganiseerd (in eerste instantie met
uitgekozen en goed voorbereide deelnemers, -
toonzetting moet luchtig en vrolijk met een serieuze

ondertoon zijn- maar hopelijk mengen zich ook spontaan anderen in het debat). Insteek debat:
vandaag aan de inwoners gevraagd wat zij van de provincie de komende jaren verwachten.
Vanavond vragen we dat ook aan u. Zijn we op de goede weg? Moeten we op het podium of
achter de coulissen presteren? Etc. Dit moet niet een onderling debat worden tussen de
statenleden, maar juist tussen enerzijds iemand van GS/PS en anderzijds iemand van de
overige genodigden.

2.3. Jarige inwoners
Ruim voor de 17e mei worden door oproepen in de media de jarigen van 17 mei en
woonachtig in de provincie Utrecht opgeroepen zich te melden bij de provincie. Zij worden
uitgenodigd om als speciale gast de festiviteiten op de 17e mei bij te wonen. Op het
afsluitende avondfeest worden zij in het zonnetje gezet en ontvangen een cadeau.
Zij symboliseren de overige Utrechtse inwoners.

3. Communicatie
Of deze dag van ontmoeting een succes gaat worden, hangt in eerste instantie af van de
communicatie voorafgaande aan de verjaardag. Hiertoe zullen diverse middelen ingezet
worden en zal een gedetailleerd plan en planning gemaakt worden. Nu alvast wat
aandachtspunten en hoofdlijnen.

3.1. Aandachtspunten
Enkele overwegingen die van belang zijn bij de communicatieaanpak en bij de
verwachtingen:
− evenement op een woensdag overdag: veel inwoners werken;
− 631e verjaardag is geen rond getal en spreekt minder tot de verbeelding: nadruk dus niet

leggen op de exacte leeftijd, maar op het de wens tot ontmoeting; de verjaardag is slechts
de de aanleiding hiertoe;

− ‘De Provincie’ leeft voor veel inwoners niet zo, dus de verjaardag ook niet;
− Nieuwswaarde: GS en PS trekken erop uit om haar inwoners te ontmoeten. Wellicht

kunnen we in de vier regio’s enkele nieuwsfeiten brengen.
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3.2. Relatie met andere processen
De provincie kent haar reguliere (beleids)communicatie. Ook die moet als doel hebben de
inwoners zoveel mogelijk op een transparante en laagdrempelige manier te informeren over
en te betrekken bij het provinciaal beleid. Daarnaast is recent de Publiekscampagne gestart
met als doel de kiesgerechtigde inwoners in de provincie beter te informeren over en te
betrekken bij datgene wat de provincie doet, met als uiteindelijk doel een toename in de
waardering voor de provincie, een sterkere participatie van inwoners in projecten en een
grotere opkomst bij statenverkiezingen.

Parallel hieraan loopt de programmacommunicatie Agenda 2010. Deze communicatie-
uitingen legt zeer nadrukkelijk via de Agenda 2010-projecten het accent op ‘de presterende
provincie’: de provincie heeft ervoor gekozen in de afgelopen periode de handen uit de
mouwen te steken en concrete, duurzame, complexe projecten aangepakt, samen met vele
andere partijen. Deze communicatie is gericht op specifieke doelgroepen (samenwerkende
partijen, gemeenten, andere provincies, departementen etc), heeft waar mogelijk een public
affairs invalshoek en richt zich met name in de eindfase, wanneer de projecten aantoonbare
resultaten kunnen laten zien en gericht op de statenverkiezingen van 2007, meer op het brede
publiek; is daarmee aanvullend op de publiekscampagne.

De communicatie-inspanningen en – uitingen rondom de verjaardag van de provincie zullen
rekening houden met de hierboven beschreven trajecten en waar mogelijk hiermee integreren.

Voorbeelden:
− massamediale uitingen worden in de sfeer van de publiekscampagne gedaan en

meegenomen in de planning van de publiekscampagne
− in de publiekscampagne wordt binnenkort een vaste ‘razende reporter’ geïntroduceerd die

telkens bepaalde zaken in provincieland tegenkomt en bespreekbaar maakt. Dit personage
zal ook in de Agenda 2010 communicatie een rol gaan spelen en kan ook voor de
communicatie rondom de verjaardag ingezet gaan worden. verbindend element.

− etc.

3.3. In te zetten middelen
Vooralsnog wordt gedacht aan onderstaande mogelijke media en in te zetten
communicatiemiddelen.

3.3.1. RTV Utrecht
In overleg kijken we of het mogelijk is wat achtergrondprogramma’s te maken op radio en/of
tv over de historische betekenis van de landbrief, de rol van het provinciaal bestuur toen en nu
etc. De vaste reporter kan hierin een rol spelen. Eventueel in de vorm van een coproductie.
Aansluiten bij afspraken en initiatieven van publiekscampagne en Agenda 2010.

3.3.2. Regionale en lokale bladen
Deze bladen zullen we vooral voeden met persberichten over achtergrond en inhoud van het
programma. Ook zullen de uitingen van de publiekscampagne hierin verschijnen. We zullen
een oproep doen aan alle inwoners van de provincie die jarig zijn op 17 mei zich aan te
melden. Zij worden dan rechtstreeks uitgenodigd om op de festiviteiten aanwezig te zijn en
worden op de afsluitende bijeenkomst in het zonnetje gezet.
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3.3.3. Gemeentepagina’s in de huis-aan-huisbladen
We benaderen alle gemeenten met het verzoek om op hun eigen gemeentepagina enkele keren
aandacht te besteden aan de verjaardag en de evenementen. De provincie zal de kopij
aanleveren, ze hoeven alleen maar te plaatsen.

3.3.4. Websites
Het internet willen we op verschillende manieren gebruiken:
− eigen provincie website
− links op websites van de diverse gemeenten en overige partijen
− aparte projectsite vanaf half februari tot eind mei.

De eerste twee spreken voor zich. De derde vraagt enige uitleg. Het is vrij eenvoudig een
aparte projectsite (www.verjaardag.provincie-utrecht.nl) op te tuigen met daarin wat
historische achtergrondinformatie over de verjaardag en vooral informatie over de
evenementen en het programma. Naar deze site wordt in alle communicatie-uitingen
verwezen. Ook het aanmelden van de jarigen bijvoorbeeld kan via deze site plaatsvinden
(naast gewoon een briefje voor diegenen die geen internet hebben). Op veel plaatsen op de
site wordt, voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie over de provincie en haar beleid,
gelinkt naar de gewone provinciesite. De site is in de lucht van eind februari tot eind mei.

3.3.5. Interne media
Ook intern zal er de nodige aandacht voor het feest georganiseerd worden via de reguliere
interne media als Atrium en de schriftelijke middelen.

Ook kan er ook een huis-aan-huiskrant of een uitnodigingskaart in de hele provincie verspreid
worden. Hierin aandacht voor het evenement en het programma per locatie. Dit is echter een
vrij kostbare operatie en vooralsnog niet opgenomen in de begroting.

4. Organisatie
Er is een projectgroep ingesteld. De projectadviseur en een projectmedewerker worden
ingehuurd. Intern is het hoofd ECC verantwoordelijk en aanspreekpunt. Verder zullen een
communicatiemedewerker van ECC en secretariële ondersteuning door ECC geleverd
worden.
Het projectteam ziet er als volgt uit:
− Marjolein Nagel - hoofd ECC; projectleider
− Nico Postma - projectadviseur (Bureau voor Overheidscommunicatie)
− Lida Naber - projectmedewerker (Bureau voor Overheidscommunicatie)
− Peter Kelder - communicatiemedewerker ECC
− Secretariaat ECC - secretariële ondersteuning

De projectgroep werkt in opdracht van Provinciale Staten en onder verantwoordelijkheid van
de portefeuillehouder A. Kamp. De werkgroep Provinciedag, met  PS-leden en
communicatieadviseur van de Staten werkt samen met de projectgroep het
programmavoorstel verder uit en  heeft ook als taak de rol en de taakverdeling van de PS-
leden op de 17e mei duidelijk met hun achterban af te stemmen.
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5. Financiën
Wij denken dat bovengeschetst programma, met nog enkele open eindjes, te organiseren is

voor een bedrag van € 43.000.

Een globaal overzicht:

Stichtse Lustwarande            1.952,50
Oudewater            1.000,00

Fort bij Vechten            4.500,00

Langs de Vecht
(Maarssen/Loenen  1.875,00
Afsluitend feest          20.000,00
Diverse kosten            9.940,00
Onvoorzien            3.732,50
Totaal          43.000,00

Uren t.b.v. organisatie en
voorbereiding
5 evenementen 800

6. Planning
De tijd is krap. Na goedkeuring voor aanpak en budget gaan we voortvarend aan de slag.

In schema:
− definitief invullen projectgroep - eind januari
− definitief maken van het programma, locatie huur etc - half februari
− afspraken maken met RTV Utrecht - half februari
− organisatorische voorbereidingen - februari - april

o databases
o vrijwilligers zoeken
o draaiboeken maken
o projectwebsite vullen
o uitnodigingen maken
o etc.

− start externe communicatie - begin april

7. Vragen – beslispunten
Op dit moment behoefte aan duidelijkheid over de volgende beslispunten:

− Akkoord met voorgestelde inhoudelijke opzet?
− Akkoord met actieve rol statenleden?
− Akkoord met begroting en budget?


