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VOORWOORD 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum is op 28 september 2018 officieel opgericht met het zetten 
van de handtekeningen bij notaris Hagen in Eibergen. De twee jaar voor die datum hebben 
we als bestuur veel tijd en energie gestoken in de oprichting van het Naoberfonds. Vanaf de 
basis hebben we al discussiërend met elkaar alle richtlijnen, voorwaarden en mogelijkheden 
van het Naoberfonds vastgesteld. 
 
Ons bestuur bestaat uit een geweldig team van zeer verschillende personen; een 
afspiegeling van Beltrum. Ik voel me als voorzitter rijk samen te werken met zulke 
bestuursleden, die open en eerlijk, luisterend naar elkaars argumenten een dijk van een klus 
uitgevoerd.  
 
We hebben het idee, dat de richtlijnen passen bij het vooruitstrevende en actieve Beltrum. 
Het Naoberfonds ondersteund bottom-up initiatieven, die vaak bij vrijwilligers vandaan 
komen. Het Naoberfonds kan een steuntje in de rug zijn, het waardeert de mensen zelf die 
zo druk bezig zijn ons mooie Beltrum nog mooier en beter te maken. Het zorgt ervoor dat 
ideeën ook echt uitgevoerd kunnen worden. 
 
Is het allemaal klaar nu? Nee, we beginnen eigenlijk nu pas met het echte werk. De eerste 
ronde van beoordelen van ingediende ideeën hebben we gehad. Ook voor ons nog een 
zoektocht hoe we alles eerlijk en objectief beoordelen. 
Ook bij de (potentiële) indieners zijn er nog vragen. “Mogen we wel vaker als organisatie 
ideeën indienen?” Natuurlijk, kom maar op met de aanvragen. “We hebben gelijk maar meer 
geld gevraagd, straks is de pot leeg!”. De pot is voorlopig niet leeg en hogere bedragen dan 
in de richtlijnen staan geven we niet zomaar weg. 
Zo zijn er meer vragen, waar we met elkaar de komende tijd uit gaan komen. 
 
We zijn verrast door een jaarlijkse gift van € 5000,- van de kermis uit de pot van de “Normaal 
gelden”. Dit geeft ons de mogelijkheid om een groter bedrag uit te kunnen keren aan mooie 
Beltrumse initiatieven. 
 
Ik sluit af met een dankwoord aan mijn mede bestuursleden voor hun niet aflatende energie 
en ideeën, maar ook voor hun vriendschap. 
 
Paulien Boverhof 
Voorzitter Stichting Naoberfonds Beltrum  
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
1.1 Gebeurtenissen 2018 

Oprichting Naoberfonds & acties 

In 2018 is het Naoberfonds officieel opgericht. Op 28 september werden de handtekeningen 
gezet bij notaris Van Hagen.  
 
Rondom de oprichting heeft het bestuur van het Naoberfonds verschillende acties bedacht 
om aandacht te creëren voor het nieuwe fonds. Zo maakte iedere inwoner/vereniging van 
Beltrum kans op €100,- als het hen lukte om Beltrum voor 31 december 2018 positief in de 
landelijke media te profileren. Uiteindelijk lukte dat maar liefst drie keer: het CPO Beltrum 2.0 
project bereikte de landelijke media in september 2018, de stichting survival Beltrum lukte 
dat in november 2018, evenals de KBO Beltrum, ook in november 2018.  
 
Naast de €100 actie had het Naoberfonds ook speciale acties in het leven geroepen voor de 
basisschoolkinderen van de Sterrenboog en de ouderen woonachting in het Hassinkhof, om 
ook bij hen het nieuwe fonds onder de aandacht te brengen. Dat resulteerde in prachtige 
ideeën van zowel de basisschoolkinderen als de ouderen die wederom beloond zijn met 
€100 per idee. Vanuit de Hassinkhof werden de ideeën “Bruidsshow” en een optreden van 
de Plaggenmeiers beloond. Vanuit school ontvingen de ideeën “ontbijt met de hele school”, 
“picknicken met de groep” en “3-in-1” (spelletjes-, bak- en toneelmiddag voor kinderen, 
ouderen en volwassenen) een cheque.  
 
Eerste aanvraagrondes 

Na de officiële oprichting van het Naoberfonds is het bestuur direct begonnen met twee 
aanvraagrondes. De eerste deadline was op 31 oktober 2018. Het fonds mocht direct al vijf 
aanvragen ontvangen. Een geweldig aantal voor een eerste ronde. De deadline voor de 
tweede ronde was op 31 december. Toen ontving het Naoberfonds één aanvraag en een 
aantal aanvullingen op vorige aanvragen.  
 
Eerste toekenning 
Uit de eerste aanvraagrondes is ook een eerste toekenning gekomen. Vanuit Kulturhus de 
Wanne werd dit jaar een kerstdiner georganiseerd. Het Naoberfonds heeft besloten een 
eenmalige bijdrage toe te kennen. Hiermee kreeg het Kulturhus de tijd om een nieuwe 
sponsor te zoeken. Het ontving een bedrag van €200 voor het mede mogelijk maken van het 
kerstdiner.  
 
1.2 Positie Naoberfonds 

Het bestuur kijkt met een trots gevoel terug op een bewogen 2018. Het oprichten van het 
Naoberfonds ging niet zonder slag of stoot, maar vanaf oktober 2018 konden zij echt aan de 
slag met het fonds. Met alle acties rondom de oprichting en de eerste twee aanvraagrondes 
was het een druk einde van 2018. Door de reacties op de acties en de aanvraagrondes heeft 
het bestuur het vertrouwen dat een groot deel van de Beltrumse bevolking op de hoogte is 
van het bestaan van het Naoberfonds. We verwachten dan ook in 2019 een mooie bijdrage 
te kunnen leveren aan Beltrum.  
 
 
 
 



 

5 

 

1.3 Visie op 2019 

2019 zal het eerste ‘volle’ operatieve jaar zijn voor het  
Naoberfonds. Dit jaar zal in het teken staan van evalueren en leren. Door de eerste 
aanvraagrondes heeft het bestuur al gemerkt dat het Naoberfonds bekend is binnen Beltrum, 
maar dat nog lang niet altijd duidelijk is waar het Naoberfonds voor staat en hoe men een 
goede aanvraag kan indienen. Het bestuur zal erop toezien dat dit steeds beter gaat 
verlopen. Daarnaast zal het bestuur blijven werken aan de bekendheid van het fonds en 
waar nodig nieuwe acties opzetten om doelgroepen te stimuleren aanvragen in te dienen 
voor het Naoberfonds.  
 
Tot slot heeft het bestuur ook zelf veel te leren, voor hen is het ook de eerste keer dat zij een 
dergelijk fonds besturen. Ook zij zullen blijven evalueren en leren om een zo goed mogelijk 
fonds neer te zetten voor de Beltrumse inwoners. 
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2. JAARREKENING 
 
2.1 Balans 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum                 

                   
BALANS PER                   
(na resultaatbestemming)                  

                   

  31-12-2018  01-10-2018    31-12-2018  01-10-2018 

                               

                   

  €  €  €  €    €  €  €  € 

                   
ACTIVA         PASSIVA        

                   
Vlottende activa         Eigen vermogen        

                   

      -      -  Algemene reserve         263.589          268.523 

Liquide middelen 263.589         268.523             

                     

          263.589          268.523           

                   

                       

          263.589          268.523            263.589          268.523 
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2.2 Resultatenrekening 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum    

     
RESULTATENREKENING OVER     

     

  01-10-2018 t/m 31-12-2018 

        

     

    € 

     
Ontvangen giften    

     

                      - 

Kosten    

     
Vergaderkosten                 936 

Gastspreker                 303 

Opstartkosten              3.365 

Financiële baten en lasten                  30 

Projecten                 200 

Uitkering wedstrijd                 100 

               4.934 

     

      

     
Verlies              4.934 

 
  



 

8 

 

2.3 Toelichting op balans en resultatenrekening 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum        

            
TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING 

            

            

       31-12-2018 01-10-2018 

            

              
Liquide middelen       €  €  

            
Kas       0  0  
Rekening-courant 
Rabobank       1.140  74  
Spaarrekening 
Rabobank      262.449 268.449  

              

       263.589 268.523  

            
Het bedrag van de liquide middelen is incl. €25.000, gereserveerd voor calamiteiten en 
investeringen voor het Kulturhus De Wanne. 

            

            
Eigen vermogen       31-12-2018  

            
Het verloop in de algemene reserve gedurende het       
boekjaar is als volgt te specificeren:    €    

            
Beginstand       268.523   

Bij: 
netto-resultaat 
boekjaar       -4.934   

             
Stand per 31 december       263.589   
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3. BEGROTING 2019 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum        

           
BEGROTING 2019          

           
Inkomsten  €   Uitgaven    € 

           
Donaties   5.000   Bankkosten   120 

      Vergaderkosten   900 

      Niet bestede gelden 2018  1.500 

      Uitkering projecten   12.000 

      Onvoorziene uitgaven  250 

      Communicatie/presentatie  1.000 

           

   5.000       15.770 

 
 
 
 


