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1. Oprichting
Op 12 maart 2014 vond de officiële start plaats van Stichting Streekfonds Achterhoek door het
passeren van de Akte van Oprichting bij mr. Edwin Roerdink, notaris te Groenlo. De initiatiefnemers
vormen tevens het eerste bestuur van de stichting.

2. 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.
Het vermogen van het fonds en deelfondsen zal worden gevormd door rentebaten, subsidies,
schenkingen, erfenissen, legaten etc.

3. Organisatie
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. In 2014 vormen de volgende personen het bestuur:
!
!
!
!

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

De statuten bieden de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Toezicht. Dit is in 2014 nog niet
aan de orde geweest.

4. Acties
Het bestuur heeft in 2014 9 maal vergaderd. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de
inrichting en operationalisering van het fonds is gepland. De volgende acties zijn ondernomen:
!
!
!
!
!
!

Oprichting middels notariële acte
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst
Het openen van een rekening bij de Rabobank
Openen van een e-mailadres, postadres en telefoonnummer
Ontwerp van een logo en briefpapier
Eerste ontwerp van procedures voor subsidieaanvragen
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Ideeënvorming ten aanzien van fondsenwerving

Het bestuur kan zich zo nodig laten bijstaan met (betaalde) ondersteuning voor administratie en/of
fondsenwerving en toekenning van gelden. Dit was in 2014 nog niet aan de orde.
In 2015 zal de verdere inrichting van het fonds plaatsvinden. Er wordt een website gemaakt en
procedures zullen verder worden uitgewerkt. Er wordt een beleidsplan opgesteld, waarin zal worden
aangegeven hoe gelden te verwerven en gelden toe te kennen.
Een publiekelijke aftrap zal plaatsvinden en de eerste subsidie(-s) worden uit het fonds verstrekt.
Ook het verwerven van fondsen zal de nodige aandacht van het bestuur krijgen.
Tenslotte zal de ANBI-status worden aangevraagd, waardoor giften voor de schenkers fiscaal
interessanter worden.

5. 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. Ongeveer de helft van het te verwachten bedrag mochten wij reeds in 2014
ontvangen: € 30.000,- . Andere gelden hebben we nog niet kunnen verwerven.

6. Financiële uitgaven van het Streekfonds
Er zijn in 2014 geen aanvragen voor een financiële bijdrage ingediend. Daarmee zijn er ook geen
bedragen toegekend.
De totale organisatiekosten bedroegen ongeveer € 4.900,- Het streven is om na de inrichtingsfase
deze kosten te beperken tot maximaal 20% van de inkomsten.
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7. Jaarcijfers 2014

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

30.000
0

Som der baten

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

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

30.000

0
0
667
1.194
3.000
30
4.891

25.109
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Balans per 31 december 2014
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

0
26.303

Totaal

PASSIVA
Reserves
Bestemmingsfondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

26.303

25.109
0
0
1.194
26.303
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