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Geachtemevrouw Visserman,
Blij verrast was de jury met de inzendingenvoor de ZutphenseToekomstprijs 2008. Op grote en kleine
schaalwordt er in Zutphen en omgeving gewerkt aan een duurzametoekomst en dat alleen al is een
compliment waard!
Met een grote verscheidenheidaan inzendingenvan projectenen ideeënwas het voor de jury, dit jaar
bestaandeuit de heer P. Veldhuizen, algemeenbeleidsmedewerkerbij Stichting Welzijnswerk ZuÍphen,
de heer H. Smit, directeur van Driekant Ambachtscentrum,mevrouw J. Iedema, van IVIrI
Zutphen/Wamsveld,mewouw L. Medema,begldendkunstenaaren mijzelf, niet eenvoudigom de
winnaarsvan de Toekomstprijs2008 te bepalen.
In totaal heeft dejury acht projectenen vijfideeën beoordeeld.Dejury beloont drie projectenmet een
prijs. Daarnaastheeft de jury beslotenéén van de ideeënte belonenmet professionelebegeleidingbij
de realisatievan het idee.
Het oordeelvan dejury over uw idee "Een vitale voedingsvisie"is:
Dit idee vindt dejury zeer inspir"erend.Het heeft bovendienecologíscheen economischewaarde en kan
een bijdrage leveren aan de Zutphensesamenleving.De visie is er al, nu komt het qan op het opzetÍen
van een opleidíng, die zich richt op bewustwording,weeÍ waÍ je eeí, lokale producten, de waarde van
voedsel.Een mooi plan om verder uit íe werken.
Met veel plezier deel ik u mede dat de jury beslotenheeft om het door u ingediende idee uit te roepen
tot beste idee in het kader van de Zutphense Toekomstprijs 2008. U ontvangtbegeleidingbij de
uitwerking van uw idee. Deze begeleiding bestaatuit maximaal drie adviesgesprekkenÍret mevrouw
W. Bos, adviseurkleinbedrijf en gespecialiseerd
in het adviserenen begeleidenvan onder andere
mensendie aan de slag willen met mens-en milieuvriendelijkeinitiatieven.Haar gegevensvindt u bij
deze brief. Het eerstegesprek dient plaats te vinden in 2008 en de overige gesprekkenvoor I
september2009.
Met wiendelijke groet,

J. A. Gerritsen,burgemeester
en voorzitter van de jury ZutphenseToekomstprijs2008
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