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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 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 2018 vormden de volgende personen het
bestuur:
!
!
!
!

Dick Looman (voorzitter)
Henk Toonk (secretaris/penningmeester)
Rob Geerts
Paul Seesing (per 17 oktober 2018)

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 2018 nog niet
aan de orde geweest.

3. Acties
In 2018 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.
Vereveningsgelden Rivierverruiming Bronckhorst.

In 2017 is voor de gemeente Bronckhorst de prestatieovereenkomst Landschapscompensatie
afgesloten. Voorjaar 2018 was het project gereed. Bij de evaluatie bleek de gemeente erg positief
over het resultaat.
Ook in het bestuur van het Streekfonds Achterhoek is heel positief teruggekeken op de uitvoering en
de resultaten van dit project. Met net iets meer dan € 27.000 is op 8 plaatsen, bij ondernemers in het
westelijke buitengebied van de gemeente nieuw landschap gecreëerd. Ongeveer 1000 meter hagen
en singels en 1,6 hectare bosperceel. In financiële zin kent het project twee belangrijke punten:

a. Met bijna 18 % aan kosten overhead is efficiënt gewerkt.
b. Deze investering leidde tot bijna € 13.000 aan externe bijdragen, eigen bijdragen en
langjarig beheer.
Het Streekfonds heeft op een slagvaardige wijze in de gemeente Bronckhorst de invulling van de
vereveningsgelden van Rijkswaterstaat opgepakt. Het doel: in korte tijd goed passende projecten in
het landschap uitvoeren, die een bijdrage leveren aan de doelen van de gemeente. In enkele
maanden was mede door de inzet van de verantwoordelijke ambtenaar, binnen het gemeentehuis
goedkeuring verkregen voor deze aanpak.
Door flexibel naar de inzet te kijken, met weinig voorwaarden en visies vooraf, werd vervolgens in
enkele maanden tijd de medewerking van grondeigenaren verkregen. Het feit dat niet de gemeente
zelf op pad ging, leverde vertrouwen op bij deelnemers. Terwijl het Landschapsbeleidsplan als
uitgangspunt bleef gelden. Het Streekfonds is neutraal: werkt in principe met iedere partij samen, die
wil investeren in landschap en cultuurhistorie en leefbaarheid.
Met de kennis van ’t Onderholt wordt de kwaliteit verzekerd. Veel elementen zijn ondergebracht onder
het langjarig beheer via het anlb. De gemeente had vertrouwen en hoefde geen inzet te plegen voor
de uitvoering.
Slechts 18 % van de kosten gingen zitten in de voorbereiding en begeleiding van het project, waar dat
bij vergelijkbare projecten al snel op 25 % en hoger uitkomt. Deze resultaten komen voort uit het
werken met het sterke en vertrouwde netwerk van het Streekfonds. Daarmee kan een gemeente
worden ontzorgd en van extra handjes worden voorzien.
De samenwerking met de leden van een kleine klankbordgroep was inspirerend. Vanuit Steenderens
Landschap werden tips gegeven, maar wat ook duidelijk werd: er zijn nog veel mogelijkheden.
Het resultaat van dit toch overzichtelijke project is breder, dan de 8 extra elementen. We boorden een
nieuwe groep deelnemers aan. Het landschap leeft. Verwacht wordt, dat deze aanpak in Bronckhorst
en andere Achterhoekse gemeenten als voorbeeld kan dienen.

SSA is er in 2018 nog niet in geslaagd om middelen uit slapende fondsen toegewezen te krijgen.

4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
In 2018 heeft SSA geen donaties ontvangen.

5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
Er zijn in 2018 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.

6. Jaarcijfers 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Lasten
Begroot

Realisatie

Bestuurskosten

€

2.000

€

1.115

Secretariaatskosten

€

2.500

€

1.704

Beheer en onderhoud website

€

600

€

237

Accountancekosten

€

1.000

€

1.000

Bankkosten

€

200

€

120

Verzekeringen

€

-

€

436

Fondsenwerving en proj. onderst.

€

5.000

€

3.474

Operationele kosten

€

11.300

€

8.086

Projectuitgaven

€

25.000

€

21.534

Overige donaties

€

€

-

Besteding aan goede doelen

€

25.000

€

21.534

Totale lasten

€

36.300

€

29.620

-

Baten
Begroot

Realisatie

Donaties

€

-

€

-

Verworven Fondsen

€

-

€

-

Renteinkomsten

€

20

€

5

Totale baten

€

20

€

5

BALANS STREEKFONDS ACHTERHOEK
31-dec-17

31-dec-18

11

6

Liquide middelen

77.070

44.907

Totaal

77.081

44.913

Reserves

46.300

38.219

Bestemmingsfondsen

27.075

5.541

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

3.706

1.153

77.081

44.913

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

PASSIVA

Totaal

De operationele kosten komen ten laste van de Reserves.
Het door gemeente Bronckhorst beschikbaar gestelde bedrag wordt
toegevoegd aan Bestemmingsfondsen.

