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1. Doel
De Stichting Streekfonds Achterhoek (SSA), officieel van start gegaan op 12 maart 2014, 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, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Tevens gaat
het om bevorderen van economische activiteiten op agrarisch en recreatief gebied, die daar aan
bijdragen.
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 Belastingdienst 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.
Eind 2021 vormden de volgende personen het bestuur:
▪
▪
▪

Paul Seesing, voorzitter.
Arie Gouka, secretaris/penningmeester.
Rob Geerts, lid.

Het bestuur kan zich zo nodig laten bijstaan met (betaalde) ondersteuning voor administratie en/of
fondsenwerving en toekenning van gelden. In 2021 waren dat Jos Roemaat, ondersteuning van het
bestuur op gebied van contacten met gemeenten, fondsenverwerving en het leiden van projecten,
en Jan Tiggeloven, ambtelijk secretaris. Oud-voorzitter Dick Looman is adviseur van het bestuur.
De statuten bieden de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Toezicht. In 2021 bleek dat dit
nog niet realiseerbaar was.
Gouvernance Code Goed Bestuur
Het bestuur handelt volgens de Gouvernance Code goed bestuur. In de statuten van de Stichting zijn
daarover bepalingen opgenomen. Alle bestuursleden handelen in het belang van de Stichting en niet
als privépersoon, zowel intern (binnen de Stichting) als extern (in relatie met derden)

3. Acties
In 2021 heeft het bestuur 7 maal vergaderd, daarvan 4 maal in de zomer en herfst fysiek en 3 maal
digitaal in Teams.

Na de ondertekening van de prestatieovereenkomst met de gemeente Bronckhorst is met de
mensen van het project Kavelruil op zoek gegaan naar mogelijkheden om
landschapselementen te realiseren.
Ondanks veel communicatie en gesprekken, blijkt het niet vanzelfsprekend, dat agrariërs, die
aan kavelruil meedoen, in 2021 enthousiast worden voor natuur en landschap.
Wellicht speelt in hevige mate mee, dat door de stikstof- , CO2- en fosfaatmaatregelen, de
interesse voor aanleg van landschapselementen is gedaald.
Een viertal projecten, lijken desondanks concrete investeringen met behulp van het
Streekfonds op te leveren.
Gesprekken met de gemeente hebben ertoe geleid, dat het project Kavel en Landschap
wordt losgekoppeld van kavelruil. En dat het wordt voortgezet in een aantal gebieden, waar
landschap, natuur en water versterking behoeven.
In 2022 is de verwachting, dat de prestatieovereenkomst met de gemeente na het
aarzelende begin tot uitvoering komt.
In samenwerking met ‘t Onderholt en de VALA kan de Stichting bij haar inrichtingsplannen
inspelen op de provinciale regeling voor de afwaardering van gronden. Voor agrariërs is
deelname aan landschapsprojecten aantrekkelijker, als de waarde van de grond wordt
vergoed. De interesse bij agrariërs zal naar verwachting toenemen.
Met de gemeente wordt besproken op welke gebieden ( onder andere Grote Beek,
Hengelose Beek ) we ons gaan concentreren. De uitwerking Basiskwaliteit Landschap en de
Basiskwaliteit Biodiversiteit van de gemeente, geven goed inzicht waar de meeste “winst” te
behalen valt.
Het Streekfonds is in gesprek met het Waterschap Rijn en IJssel om mogelijkheden in kaart te
brengen en in te spelen op projecten van het Waterschap.
In 2021 oriënteert het Streekfonds zich samen met de VALA op de inzet van CO2compensatie bij de ontwikkeling van landschap, natuur en biodiversiteit. Enkele
Achterhoekse ondernemers bekijken of en hoe zij een bijdrage aan de CO2 vastlegging mede
kunnen ondersteunen.
De verwachting is, dat in 2022 de eerste concrete afspraken kunnen worden gemaakt.
4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
In 2020 heeft SSA geen donaties ontvangen van particulieren of bedrijven

5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
Er zijn in 2021 geen aanvragen gehonoreerd vanuit het eigen en niet gelabeld vermogen. Reden
daarvoor is de keuze voor een werkwijze waarbij aanvragers meteen gemeld werd dat toe te kennen
bedragen binnen een vast te stellen en beperkte tijd, terug dienen te vloeien in het Streekfonds. De
eigen vermogenssituatie staat het honoreren van aanvragen van schenkingen niet toe.

In de jaarcijfers de baten, lasten en de balans.

Balans per 31 december
2021

2020

Activa
Vorderingen
Overige vorderingen

€

Liquide middelen
Bankrekeningen

€ 103.867,70

- €

€ 103.867,70

3,65

€ 110.317,93

€

110.321,58

2021

2020

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds
Overige reserves

€
€

28.473,92

€
€ 32.006,96

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen baten

€

74.607,82 €

Overige schulden en overlopende
passiva

€

785,96

Passiva

€ 103.867,70

€

77.914,62

400,00

€ 110.321,58

Staat van baten en lasten over 2021
2022
begroot

2021
werkelijk

Baten
Landschapscompensatie Bronckhorst
Kavel en landschap Bronckhorst
nagekomen baten uit 2019
Totaal baten

€

-

Projectkosten
landschapscompensatie Bronckhorst
Gemeente Bronckhorst:
Uitvoering Kavel en landschap
Overhead Kavel en landschap
Totaal projectkosten
Organisatiekosten
Kosten verwerving baten
Bestuurskosten
Accountantskosten
minder acc. Kst. 2020 dan
geschat
Kosten communicatie
Secretariaatskosten
Bankkosten
Verzekeringen
Onvoorzien

€

€
€

-

1.380,00
500,00

2021
begroot

2020
werkelijk
€ 1.355,00
€ 2.085,38
€ 2.595,45

€

3.306,80

€

3.306,80

€

3.306,80

€

3.306,80

€

-

€ 2.085,38

€
€

1.792,00
297,50

€
€

1.220,00
1.200,00

€ 590,44
€ 430,25

€
€
€
€
€

-73,60
276,48
599,62
119,34
514,98

€

500,00

€
€
€

130,00
450,00
2.500,00

€

6.000,00

€

500,00

€

120,00

€

2.500,00

Totaal organisatiekosten

€

5.000,00

€

3.526,32

Rente baten

€

-

€

6,72

Saldo baten en kasten

€

-5.000,00

€

3.533,04

€

-

€ 6.035,83

€ 2.085,38

€

6.000,00

€
€
€
€

463,61
981,60
119,39
424,23

€ 3.009,52
€

3,65

€

944,58

