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1. Doel
De stichting heeft als doel het verwerven en beheren van fondsen waarmee een bijdrage kan worden
geleverd aan initiatieven en projecten om de Achterhoek als gebied te versterken. Daarbij gaat het
om landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit. Tevens gaat het om
bevorderen van agrarische, recreatieve en economische activiteiten die daar aan bijdragen.
Op 12 maart 2014 is Stichting Streekfonds Achterhoek officieel van start gegaan.
Het vermogen van het fonds en deelfondsen zal worden gevormd door rentebaten, subsidies,
schenkingen, erfenissen, legaten etc. Tevens worden fondsen van derden beheerd, die kunnen
worden ingezet voor doeleinden, overeenkomende met de doeleinden van het Streekfonds.

2. Organisatie
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. In 2015 vormen de volgende personen het bestuur:
!
!
!
!

Dick Looman (voorzitter)
Jan Tiggeloven (secretaris)
Henk Toonk (penningmeester)
Rob Geerts

Het bestuur kan zich zo nodig laten bijstaan met (betaalde) ondersteuning voor administratie en/of
fondsenwerving en toekenning van gelden. Het bestuur overweegt om in 2016 gebruik te gaan
maken van deze mogelijkheid.
De statuten bieden de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Toezicht. Dit is in 2015 nog niet
aan de orde geweest.

3. Acties
Het bestuur heeft in 2015 7 maal vergaderd.
In dit jaar zijn een aantal stappen gezet die met name tot doel hebben het Streekfonds onder de
aandacht te brengen van een breed publiek in de regio. De volgende acties zijn ondernomen:
!
!

De website is gebouwd en in de lucht gegaan. Op de website is informatie te vinden over het
fonds, hoe geschonken kan worden en hoe subsidie kan worden aangevraagd.
Er zijn brieven gestuurd met bekendmaking van oprichting en doel van Streekfonds
Achterhoek naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland, de Colleges van B&W van de
Achterhoekse gemeenten, het Dagelijks Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, en het
bestuur van Regio Achterhoek.
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!
!

Er is een persbericht gegaan naar de lokale nieuwsbladen, die het bericht vervolgens hebben
geplaatst.
Er is een subsidieproject gestart onder de naam “Achterhoeks Buideltje”.

Tenslotte is de ANBI-status aangevraagd, waardoor giften voor de schenkers fiscaal interessanter
worden. Ultimo het jaar is de aanvrage nog in behandeling bij de Belastingdienst.

4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
De Stichting Plattelandshuis Achterhoek en Liemers is in 2014 beëindigd. Omdat de doelen van deze
stichting overeenkwamen met hetgeen Streekfonds Achterhoek nastreeft, heeft het bestuur van
Plattelandshuis besloten bij opheffing het resterend saldo gedeeltelijk toe te kennen aan het
Streekfonds Achterhoek. In totaal mochten wij € 72.924 ontvangen, waarvan € 30.000 in 2014.
Andere gelden hebben we nog niet kunnen verwerven.

5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
In het kader van het naamsbekendheidproject “Achterhoeks Buideltje” bestaat een eenmalige
mogelijkheid om voor kleinere ideële projecten een bijdrage aan te vragen van maximaal € 500. Er
zijn in 2015 25 aanvragen binnengekomen. Er is 8 maal een bedrag uitgekeerd en er zijn 2
toezeggingen gedaan. De overige zijn afgewezen. In totaal is er € 4600 toegekend. Door deze
subsidieactie heeft Streekfonds Achterhoek redelijk veel aandacht gekregen in de regionale huis-aanhuis bladen, hetgeen een belangrijk doel was van dit project. Zie voor meer informatie de bijlage.
De totale organisatiekosten bedroegen € 4.776,-
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6. Jaarcijfers 2015

Staat van Baten en lasten
BATEN
Subsidiebaten
Giften, legaten etc.
Rentebaten

42.924
0
194

Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten verwerving baten
Initiële kosten
Kosten beheer en administratie
Bestuurskosten
Bankkosten
Som der lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

43.118

4.600
0
1.815
1.123
1.704
134
9.376

33.742

Het saldo zal aan de reserve van het fonds worden toegevoegd.

30-06-2016

Balans

31-dec-15

31-dec-14

194

0

Liquide middelen

60.657

26.303

Totaal

60.851

26.303

58.851

25.109

Bestemmingsfondsen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

2.000

1.194

60.851

26.303

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Reserves
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Bijlage

Overzicht bijdragen in kader van project Achterhoeks Buideltje

Aanvrager

Naam project

Plaats

Bijdrage

1

Stg. IJsselhoeven

Sapdag & Meer

Eefde, Lochem

€ 400

2

i’Varca

Herinneringsboek

Aalten

€ 500

3

Stg. Aarde-werk de Stegge

Boomplantdag

Kotten, Winterswijk

€ 500

4

Stg. Orsus

Training arbeidsmarkt

Oostgelre

€ 500

5

Hist. Ver. Borculo

Muurdichten

Borculo, Berkelland

€ 500

6

KC Breekijzer

Big Draw tekenfestival

Ulft, Oude IJsselstr .

€ 500

7

Stg. Care Travel

Reisbegeleiding

Sinderen, Oude IJsselstr.

€ 450

8

Happinez Exploitatie

Film Bodemboeren

Doetinchem

€ 250

9

KBO Ons Genoegen

Bleijkebus

Keijenborg, Bronckhorst

€ 500

Stg. Oud Vorden

Digitalisering Contact

Vorden, Bronckhorst

€ 500

10

______
Totaal toegekend in 2015
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€4.600

