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Ha LOO-Naobers, 

Middels deze tweede Nieuwsbrief gaan wij jullie informeren over de voortgang van de nieuwbouw 

van het NaoberLOOkaal. De nieuwsbrief maart 2020 zal op twee manieren aan u aangeboden 

worden. Op de website www.naoberlookaal.nl, waar ook voorgaande nieuwsbrieven te vinden zijn, 

en fysiek bij u in de brievenbus tezamen met het “vrijwilligersformulier”. 

De eerste inspanning, het vergaren van de benodigde gelden, lijkt zijn vruchten af te werpen en 

wij hopen binnenkort het financiële plaatje rond te hebben. 

In januari en februari 2020 is het bestuur druk bezig geweest met het verder uitwerken van 

begroting en de aanvraag voor de subsidie bij LEADER. 

Ter informatie: LEADER is een onderdeel dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De co-financiering voor LEADER wordt door de 

provincies en lokale overheden verzorgd en niet door de rijksoverheid. Ieder LEADER-gebied heeft een 

eigen Lokale Actie Groep (LAG). Zij stellen een gebiedsprogramma op voor hun LEADER-gebieden.  

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Loo heeft een préadvies aanvraag ingediend bij de LAG  

en deze hebben een positief advies gegeven, waardoor het bestuur groen licht gekregen heeft om 

het officieel aan te vragen bij RVO. Het bestuur heeft daarna met drie leden uit de LAG uitgebreid 

overleg gehad en afspraken gemaakt over de aanvraag van LEADER, zodat de aanvraag alle 

benodigde documenten bevat en aan alle eisen voldoet. 

Naast de LEADER-subsidie, hebben we reeds € 7000,-- ontvangen van “WijDeventer” en daar 

bovenop nog een toezegging van € 40.000,-- subsidie door de Gemeente in het kader van Vitaal 

Platteland. De Gemeente Deventer heeft tevens toegezegd in te stemmen met de co-financiering 

van de LEADER-subsidie. Daarnaast zijn er bij verschillende landelijke subsidieverstrekkers 

aanvragen ingediend in de hoop nog meer geld te vergaren. 

Eén van de acties, die ondernomen wordt door de Bouwcommissie, is de kosten van de bouw te 

verlagen door te onderhandelen met de aannemer over de concept offerte. Een groot gedeelte 

van de werkzaamheden kunnen door vrijwilligers uitgevoerd worden, waardoor we de kosten 

aanzienlijk omlaag kunnen krijgen. Uiteraard moeten er vakbekwame mensen officieel 

goedkeuring geven aan de werkzaamheden, die aan de diverse installaties verricht zijn.  

Het streven blijft nog steeds om in 2020 met de sloop van het huidige gebouw te beginnen. 
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Voor het uitvoeren van de plannen zal draagvlak, samenwerking en inzet van de inwoners en 

belanghebbenden noodzakelijk zijn. 

De oproep tot aanmelden voor één of meerdere werkzaamheden of commissies blijft actueel. 

U kunt zich aanmelden: 

 Bij voorkeur via de website www.naoberlookaal.nl 

tabblad Vrijwilliger / vrijwilligersformulier. 

 Het ontvangen vrijwilligersformulier in te vullen en te 

sturen aan of af te geven bij de secretaris op Looweg 86. 

 Via onze “Deur-tot-deur”-bezoeken, die wij vlak na 

het verspreiden van deze nieuwsbrief gaan doen. 

Het bestuur hoopt dat velen van u zich aanmelden om met 

elkaar rond de jaarwisseling van 2021/22 de opening te 

realiseren. Looërnaren wij rekenen op u! 

 

Alhoewel het grootste deel van de financiering bijna rond is, blijven we nog met een klein gat in de 

begroting zitten. Om te voorkomen dat we bij de bank moeten aankloppen voor een lening, willen 

de laatste restjes bij elkaar sprokkelen door middel van: 

 Het uitzetten van Naober Obligaties, waarbij 

naobers van Loo & Omstreken een lening aan 

de Stichting Vrienden van Loo verstrekken 

tegen een aantrekkelijke rente; 

 Organiseren van sponsor activiteiten; 

 Sponsoring door lokale bedrijven. 

 


