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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 (SSA) 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.
In maart 2016 heeft de Belastingsdienst de ANBI-status verleend aan SSA. Deze is geldig met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

2. Organisatie
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. In 2017 vormden de volgende personen het
bestuur:
!
!
!

Dick Looman (voorzitter)
Henk Toonk (secretaris/penningmeester)
Rob Geerts

Het bestuur kan zich zo nodig laten bijstaan met (betaalde) ondersteuning voor administratie en/of
fondsenwerving en toekenning van gelden. Met ingang van 2016 is Jan Tiggeloven, voormalig
bestuurder, benoemd als ambtelijk secretaris. In de loop van 2017 is Jos Roemaat gestart met de
ondersteuning van het bestuur. Hij houdt zich vooral bezig met fondsenverwerving en het leiden van
projecten.
De statuten bieden de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Toezicht. Dit is in 2017 nog niet
aan de orde geweest.

3. Acties
In 2017 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.
Er zijn met name pogingen gedaan om gemeenten te interesseren om zogenaamde
compensatiegelden beschikbaar te stellen, waarmee inrichting en verbetering van natuur en
landschap kan plaatsvinden. Als eerste heeft dit geleid tot een concrete afspraak met de gemeente
Bronckhorst. Zij hebben € 27.075 aan het fonds gedoneerd, waarbij een prestatieovereenkomst is

gesloten om het verlies aan natuurwaarde in de uiterwaarden door het project “ruimte voor de
rivier” te compenseren. In 2018 zal de daadwerkelijke uitvoering plaatsvinden. Het Streekfonds wil
dit als voorbeeldproject gebruiken richting Bronckhorst en de andere gemeenten.
Verder heeft er overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het Veluwefonds, met de bedoeling
van elkaar te leren. Het Veluwefonds is bezig met het opzetten van een Habitat Banking System.
Daarbij wordt een waarderingssyteem ontwikkelt dat credits/punten toekent aan (de toename van)
de biodiversiteit. Bedrijven of overheden, die moeten compenseren, kunnen deze credits kopen en
vervolgens schenken aan het Veluwefonds. Zo wordt er op een geobjectiveerde manier
natuurwaarde gecreëerd.
Het Streekfonds Achterhoek heeft het plan te onderzoeken of er, naar analogie van dit
waarderingssysteem, de mogelijkheid bestaat om een waarderingssysteem voor het landschap te
ontwikkelen. Waarderingssystemen voor natuur en landschap kunnen de effectieve inzet van
compensatiegelden verhogen.
SSA is er in 2017 nog niet in geslaagd om middelen uit slapende fondsen toegewezen te krijgen.

4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
In 2017 heeft SSA geen donaties ontvangen. Wel heeft de gemeente Bronckhorst het eerder
vermelde bedrag toegekend, ter compensatie van verlies aan natuurwaarden in de uiterwaarden.

5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
Er zijn in 2016 geen aanvragen gehonoreerd omdat dit, gezien de vermogenssituatie, niet
verantwoord was.
De totale operationele kosten bedroegen € 6.712.
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De operationele kosten komen ten laste van de Reserves.
Het door gemeente Bronckhorst beschikbaar gestelde bedrag wordt

toegevoegd aan Bestemmingsfondsen.

