JAARVERSLAG 2016
STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

Inhoudsopgave

1. Doel
2. Organisatie
3. Acties
4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
6. Jaarcijfers 2016

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 2016 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.
De statuten bieden de mogelijkheid tot instelling van een Raad van Toezicht. Dit is in 2016 niet aan
de orde geweest.

3. Acties
Het bestuur heeft in 2016 8 maal vergaderd.
In dit jaar zijn stappen gezet die met name tot doel hebben het Streekfonds onder de aandacht te
brengen van zowel de inwoners van de regio als bij lokale overheden en organisaties. De volgende
acties zijn ondernomen:
!
!
!

De website is geactualiseerd.
Er is een folder samengesteld voor verspreiding onder een brede doelgroep.
Het subsidieproject onder de naam “Achterhoeks Buideltje” is afgerond.

!
!

!

!

!

Een journalist van de regionale pers heeft het bestuur geïnterviewd. Een breed artikel over
het streekfonds wordt in 2017 in de huis-aan-huisbladen verwacht.
Naar alle gemeenten, ter attentie van B&W, is een brief gestuurd met een aantal folders. In
de brief vragen we om overleg met de gemeente over het realiseren van gezamenlijke
doelen door bijvoorbeeld het inzetten van vereveningsgelden door SSA. De eerste afspraken
zijn gemaakt voor het voeren van overleg met wethouders en/of ambtenaren.
Ook de ondernemerskringen in de regio hebben een brief met folders ontvangen. Daarin
wordt met name de aantrekkelijkheid van fiscaal gunstige schenkingen onder de aandacht
gebracht. Tevens bieden we aan om SSA te presenteren op bijeenkomsten van de kringen.
Tenslotte is er een brief samengesteld om notariskantoren te attenderen op de
mogelijkheden van schenkingen door hun cliënten aan SSA. De brief zal in combinatie met
een aantal folders begin 2017 worden verstuurd.
Er is een nota samengesteld om te overhandigen aan zogenaamde “slapende fondsen”. We
bieden verschillende vormen aan om hun vermogen in te zetten voor gezamenlijke doelen. In
2017 zal contact worden gezocht met dergelijke fondsen om onze diensten aan te bieden.

4. Financiële bijdragen aan het Streekfonds
In 2016 heeft SSA geen financiële bijdragen ontvangen.

5. Financiële uitgaven van het Streekfonds
In het kader van het “Achterhoeks Buideltje” zijn de laatste, in 2015 toegezegde, bedragen
uitgekeerd. Andere aanvragen zijn in 2016 niet gehonoreerd omdat dit gezien de vermogenssituatie
niet verantwoord was.
De totale operationele kosten bedroegen € 5.849,-

6. Jaarcijfers 2016

Staat van Baten en lasten
BATEN
Donaties
Verworven Fondsen
Rentebaten

0
0
103
___

Totale baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten verwerving baten
Kosten bedrijfsvoering
Bestuurskosten
Bankkosten
Totale lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

103

0
0
4.834
989
126
5.949

-5.846

Het negatieve saldo komt ten laste van de reserve van het fonds.

Balans

31-dec-16

31-dec-15

103

194

Liquide middelen

53.903

60.657

Totaal

54.006

60.851

53.006

58.851

Bestemmingsfondsen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

1.000

2.000

54.006

60.851

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Reserves

Totaal

