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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 21:03
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Morgen overleg?

Ok, dan stel ik voor dat we om 9.15u tot maximaal 10.15u overleggen.  
Of een uur nodig is, weet ik niet maar dat zien we dan wel. 
Ik zal de afspraak in Teams aanmaken. 

Gr.  

Outlook for Android downloaden 
 

From:  @gelderland.nl> 
Sent: Wednesday, January 20, 2021 8:53:51 PM 
To:  @barneveld.nl> 
Cc:  @scherpenzeel.nl>;  @gelderland.nl> 
Subject: Re: Morgen overleg?  
Ik kan vanaf 9.00 uur en ben beschikbaar tot maximaal 16.00 uur.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 20 jan. 2021 om 18:08 heeft @barneveld.nl> het volgende 
geschreven: 

  
Hi, 
Ik kan morgen tot 10.15u en vanaf 13u. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Strategisch financieel adviseur|Team Financiën 
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Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 17:17 
Aan: ' @gelderland.nl>;  @barneveld.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Morgen overleg? 
Hoi  , 
Bedankt voor het snelle doorsturen. Wat mij betreft is morgen bij voorkeur voor 11:00 uur of na 
15:00 uur prima passend. Mocht dat nu echt niet lukken dan kan ik in de periode tussen 11 en 15 
ook wel iets schuiven.  
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Met vriendelijke groet, 
 

Beleidsmedewerker Financiën│ afdeling Bedrijfsvoering  
(even weken: ma t/m do | oneven weken: ma t/m vr) 
Tel. (033) 277 23 24 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
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Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 17:09 
Aan:  @scherpenzeel.nl>;  @barneveld.nl> 
CC:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Morgen overleg? 
Beste  en , 
Dank voor het gesprek van zojuist. Zijn jullie in de gelegenheid om morgen weer even af te 
stemmen? 
Zo ja, welke tijd zou jullie uitkomen?  en ik zijn morgen heel flexibel. 
Als jullie allebei willen aangeven of en wanneer het morgen uit zou komen, dan plannen wij wat in. 
Overigens zou vrijdagochtend wat ons betreft ook kunnen. 
Verder heb ik de presentatie aan de afspraak van zojuist gekoppeld, maar voeg hem voor de 
zekerheid ook hierbij toe. 
Wie weet tot morgen. 
Met vriendelijke groet, 

 
Adviseur Interbestuurlijk Toezicht 

 | sms of whatsapp  | @gelderland.nl | www.gelderland.nl 
linkedin.com/in/   
werkdagen: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdagochtend 
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Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde.  Als u 
dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de 
afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die 
niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden. 

 




