
versie dd ----------->
Baten

0 Bijdrage Gemeente Dronten 5.000,00

2 Giften van particulieren en bedrijven 1.500,00

3 Giften levensbeschouwelijke instellingen 2.000,00

4 Fonds Rentebaten Regionale Gelden PKN 4.000,00

5 Coöperatie Fonds Rabobank 3.500,00

6 nog te specificeren: aan te boren bronnen bijdrages / giften / donaties 6.050,00

Totaal baten 22.050,00

Lasten  

Bouwplan aanpassing toren

0.1 Verbeteren toegankelijkheid 370,00

11 Aanbrengen glazen deur (inclusief decoratie) achter de buitendeur 2.500,00

0.2 Betimmering wand zuidzijde met meterkast, beveiliging trap 2.800,00

0.3 Aanpassing luchtroosters (zuidelijke/westelijke muur) 1.150,00

0.4 Vloer egaliseren 180,00

12 Verlichting (buiten en binnen) 1.400,00

13/0.5 Bijkomende werkzaamheden /  aanpassingen 2.900,00

14 Inrichtingskosten stilteplek inclusief aandachtswand 6.200,00

15 ondersteuning Brink & Fleer 2.500,00

Opstartkosten 20.000,00

17 Leges Omgevingsvergunning 400,00

18 Inschrijving Kamer van Koophandel 50,00

10 Ontwikkeling Logo en Website 1.600,00

2.050,00

Totaal lasten 22.050,00
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Bijkomende werkzaamheden / aanpassingen: stut- en sloopwerk, inmeten, aanpassingen, extra sleutels etc.

Inrichtingskosten: Zitbank met vaste kussens; (houten) blad aan achterwand voor het plaatsen van licht, intentieboek, tekstkaartjes, 

beeld (kunstwerk). Aan de wand een kunstwerk t.b.v. aandachts- en oriëntatiepunt.

De kosten v.w.b. advies en afstemming bij het bouwkundig aanpassen van de toren zijn gebaseerd op de kostenindicatie van 

architektenburo Brink en Fleer

Investeringsbegroting Stichting Stilteplek Dronten

Baten

Verbeteren toegankelijkheid: De terreinverharding bij de toegang wordt opgehoogd ten behoeve van toegankelijkheid mindervaliden

Aanbrengen glazen deur achter de buitendeur met symbolische decoratie

Betimmering wand zuidzijde met meterkast, beveiliging trap: de wanden in de binnenruimte aftimmeren met daarbij de afscherming van 

de trap die toegang geeft naar de verdiepingen in de toren

Aanpassing luchtroosters (zuidelijke + westelijke muur): De luchtroosters worden aan de binnenzijde voorzien van kozijnen met 

beglazing en voorts het nodige schilder-, kit- en voegwerk

Vloer egaliseren: de huidige ruwe vloer moet worden geëgaliseerd en voorzien van coting

Verlichting: Voor de buitenverlichting lamp met sensor; voor de binnenverlichting lamp met sensor

15-07-19

De gemeente Dronten heeft op basis van collegebesluit een bijdrage toegezegd in de kosten voor het aanpassen van de toren en staat 

daar voor garant.

Giften particulieren: zodra de ANBI status van de Stichting een feit is zal via diverse acties giften worden aangevraagd

Giften levensbeschouwelijke instellingen: van de diverse instellingen worden bijdragen verwacht: reguliere collecten (harde toezegging) 

/ Oliebollen actie PG Dronten (zeer waarschijnlijk)

Vanuit Coöperatiefonds RABO: voor de investeringskosten van de verbouwing van de Ludgerustoren is een bijdrage toegekend van 

3.500 euro


