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VOORWOORD 
 
Terwijl ik als voorzitter van de Stichting Naoberfonds Beltrum dit voorwoord schrijf, heeft heel 
Nederland, nee, de hele wereld te maken met het Coronavirus. Een niet voorstelbare situatie 
waar iedereen ervaart waar het echt om gaat in het leven: gezondheid en je naasten. Op dit 
moment kan niemand voorzien hoe deze situatie zich verder ontwikkelt. Maar door te passen 
op jezelf en op de mensen om je heen houden we hoop en contact met elkaar, met onze 
Naobers. 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum heeft met het jaar 2019 haar eerste volledige jaar gedraaid. 
Het was een jaar van wennen en ervaring opdoen, discussiëren over eerder gekozen 
uitgangspunten en genieten. 
 
Wennen en ervaring opdoen is zowel intern als extern. Intern moesten we als bestuur 
wennen aan de gekozen procedures rondom de aanvragen. Extern ervaarden we welke 
soort aanvragen wij in een jaar krijgen en wat wij ervan vinden. We merkten ook dat het voor 
de aanvragers wennen was om te ervaren welke aanvragen wel en welke niet in aanmerking 
komen voor een bijdrage uit het Naoberfonds. We hebben getracht dit afgelopen jaar ook 
iets duidelijker te maken. 
 
Discussiëren over uitgangspunten over hoe we aanvragen beoordelen. We ervaarden dat 
beoordeling op de gebieden innovatief en creatief lastig is. Innovatief en creatief zijn hele 
persoonlijke beoordelingscriteriums. Dat maakt het moeilijk, maar tegelijkertijd ook leuk en 
uitdagend. Zeker is dat wij als bestuur ons hierin steeds verder ontwikkelen. 
 
En genieten, genieten van de aanvragen, de wensen en het enthousiasme van jullie als 
inwoners van Beltrum. Beltrum borrelt en bruist en daar zijn wij graag deelgenoot van. Maar 
ook genieten van het besturen van het Naoberfonds. Wat is het mooi om met mijn 
medebestuursleden vorm te geven aan dit nieuwe fonds wat draait om onze Naobers.  
 
Wij als bestuur van Stichting Naoberfonds Beltrum hopen ook in 2020 weer samen met de 
inwoners van Beltrum een steentje te kunnen bijdragen aan het realiseren van veel mooie 
initiatieven. 
 
 
Paulien Boverhof 
Voorzitter Stichting Naoberfonds Beltrum   
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
1.1 Gebeurtenissen 2019 

Eerste donateur 
Het jaar 2019 begon goed. Het Naoberfonds mocht namelijk in januari 2019 al haar eerste 
“Naober” verwelkomen. Een heel bijzondere gebeurtenis, waar het bestuur niet op gerekend 
had. Zij zijn de eerste Naober, Kermis Beltrum, dan ook dankbaar voor hun donatie. Het gaat 
om een structurele donatie van €5000 per jaar, welke elk jaar geëvalueerd zal worden. Voor 
het Naoberfonds betekent het dat zij elk jaar in plaats van €10.000 maar liefst €15.000 
kunnen besteden aan initiatieven. 
 
Toekenningen 
In 2019 heeft het Naoberfonds vijf projecten ondersteund. Dit liep uiteen van een boomhut in 
de plaatselijke basisschool tot een nieuwe creatieve beurs in Beltrum. Van een aantal 
projecten heeft het bestuur inmiddels ook het resultaat van de bijdrage mogen 
zien/ontvangen. Het is mooi om te zien hoe het Naoberfonds kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van Beltrum. 
 
Een overzicht van de door het Naoberfonds ondersteunde projecten in 2019: 
 
 Renovatie (Speeltuinvereniging D’n Geetelinkshook) – Het vernieuwen van de 
 toestellen en het toegankelijk maken van de speeltuin (en de toestellen) voor 
 kinderen met een beperking.  
 Bijdrage: €2250 
 

Boomhut (De Sterrenboog) – Een vernieuwende plek in de school, tot stand 
 gekomen door gebruik van natuurlijke materialen, waar de kinderen zich prettig, 
 ontspannen en veilig voelen om samen tot leren te komen.  

Bijdrage: €2250 
 

Tentoonstelling Creatieve leu (Hobbygroep Creatieve Leu Beltrum) – Een 
 tentoonstelling om te laten zien welke grote verscheidenheid er is in Beltrum om 
 invulling aan vrije tijd te geven buiten de sporten.  

Bijdrage: €500 
 
Woonvoorziening voor mensen met een beperking in Beltrum (Stichting Wonen 

 als Thuis) – Een bijdrage aan de opstartkosten voor deze stichting die onderzoekt of 
 het realiseren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking 
 (verstandelijk  en/of lichamelijk) in Beltrum mogelijk is.  

Bijdrage: €500 
 

Entree nieuwe trainingslocatie (Stichting Survival Beltrum) – Een van natuurlijke 
 materialen gemaakt afdak met bord waar trainingsschema’s op gepubliceerd kunnen 
 worden en waar men tijdens trainingen de bidon neer kan zetten / trainingsjasjes kan 
 ophangen.  

Bijdrage: €1400 
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ANBI-status 
Om ook voor de toekomst van het Naoberfonds te zorgen is het bestuur bezig geweest met 
het aanvragen van de ANBI-status. Hierdoor wordt het makkelijker om schenkingen aan het 
Naoberfonds te doen. De aanvraag is in behandeling, het bestuur hoopt in 2020 meer 
daarover te kunnen vertellen.  
 
 
1.2 Positie Naoberfonds 

Na een bewogen start in 2018 heeft het Naoberfonds in 2019 voor het eerst een heel jaar 
gedraaid. Het bestuur kijkt terug op een mooi jaar, waarin diverse projecten zijn ondersteund. 
Helaas zijn er ook projecten niet ondersteund omdat zij niet binnen de afwegingen van het 
Naoberfonds vielen. Met de samenstelling van het bestuur (man/vrouw, jong/oud, 
verschillende achtergronden) is het wel altijd gelukt om, in onze ogen, goede en 
onderbouwde besluiten te nemen. Deze onderbouwing heeft het bestuur bij alle projecten 
toegelicht aan de aanvragers. Vanwege privacy redenen hebben we de afgewezen 
aanvragen niet opgenomen in dit jaarverslag.  
 
Naast de aanvragen heeft het bestuur zich ook bezig gehouden met de verdere ontwikkeling 
van het Naoberfonds. Zo heeft zij zich gericht op communicatie, het verbeteren van het 
aanvraagformulier en het verbeteren van de interne middelen om aanvragen te beoordelen. 
Het evalueren en leren, zoals het bestuur dat benoemde in het jaarverslag van 2018, heeft 
zij volop gedaan. 
 
 
1.3 Visie op 2020 

Voor 2020 heeft het bestuur besloten om, net als in 2019, de focus te houden op leren en 
evalueren. Het bestuur heeft in 2019 gezien dat het eerste volle operationele jaar van het 
Naoberfonds een hele mooie was, maar dat er ook nog steeds ruimte is voor verbetering.  
 
Het hoofddoel voor het Naoberfonds blijft natuurlijk het ondersteunen van zo veel mogelijk 
sprankelende ideeën voor en door de Beltrumse gemeenschap.  
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2. JAARREKENING 
 
 
2.1 Balans 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum                 

                   
BALANS PER                   
(na resultaatbestemming)                  

                   

  31-12-2019  31-12-2018    31-12-2019    31-12-2018 

                               

                   

  €    €  €    €  €  €  € 

                   
ACTIVA         PASSIVA        

                   
Vlottende activa         Eigen vermogen        

                   

      -      -  Algemene reserve         260.504          263.589 

Liquide middelen 260.504    263.589             

                     

          260.504          263.589           

                   

                       

          260.504          263.589            260.504          263.589 
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2.2 Resultatenrekening 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum        

         
RESULTATENREKENING OVER         

         

  31-12-2019  

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

               

         

    €    € 

         
Ontvangen giften   5.000     

         

    

                  
-    

                  
- 

Kosten        

         
Vergaderkosten   121    936 
Gastspreker       303 

Opstartkosten       3.365 

Financiële baten en lasten   119    30 

Projecten   6.900    200 

Overige kosten   274     
Uitkering wedstrijd   700    100 

    8.114    4.934 

         
Rente spaarrekening   29     

         
Verlies   3.085    4.934 
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2.3 Toelichting op balans en resultatenrekening 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum         

           
TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING     

           

           

      31-12-2019  31-12-2018 

           

             

Liquide middelen       €  € 

           
Kas       0  0 

Rekening-courant Rabobank       4.026  1.140 

Spaarrekening Rabobank       256.478  262.449 

             

        260.504  263.589 

           

           
Eigen vermogen     31-12-2019  31-12-2018 

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

           
Beginstand       263.589  268.523 

Bij: netto-resultaat boekjaar       -3.085  -4.934 

             

Stand per 31 december       260.504  263.589 
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2.4 Verklaring kascommissie 
 
Afgevaardigden van de kascommissie onder leiding van het dagelijks bestuur van de Raad 
van Overleg te Beltrum hebben de jaarrekening, administratie en bescheiden over het 
boekjaar 2019 van de stichting Naoberfonds Beltrum gecontroleerd.  
 
Op basis van deze controle zijn wij van oordeel dat de jaarrekening over 2019, voor zover wij 
hebben kunnen nagaan, een getrouw beeld geeft van de grootte van het vermogen en van 
het resultaat over 2019. Daarnaast willen wij ervan getuigen dat wij de administratie 
overzichtelijk en keurig verzorgd hebben aangetroffen. 
 
 
 
_____________       ____________ 
 
[Naam]        [Naam] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Omdat het Naoberfonds een onafhankelijke stichting is en moet blijven leggen zij geen officiële 
verklaring kascommissie af en wordt er geen (de)chargé verleend. Er zal wel elk jaar een controle van 
de financiële administratie plaatsvinden door een kascommissie samengesteld door de Raad van 
Overleg. 
 
NB2: In verband met de coronacrisis heeft er nog geen kascontrole plaatsgevonden. Dit zal later dit 
jaar alsnog gebeuren.   
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3. BEGROTING 2020 
 

STICHTING Naoberfonds Beltrum         

         

BEGROTING 2020         

           
Inkomsten  €   Uitgaven    € 

          

Rente   30   Bankkosten   120 

Donaties   5.000   Vergaderkosten   400 

      Uitkering projecten   15.000 

      Onvoorziene uitgaven  250 

      Communicatie/presentatie  250 

           

   5.030       16.020 

           
 
 
 
 


