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VOORWOORD 
 
Vorig jaar begon ik dit voorwoord ook al met de Corona crisis. Toen ik dat schreef, had ik 
nog geen benul wat ons allemaal te wachten zou staan. Natuurlijk de nu bekende kreten: 
thuisquarantaine bij contact met “positieve” mensen, 1 ½ meter maatschappij, avondklok en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ook de echte zorgen vanwege besmettingen en de 
risico's. 
Maar wat bij mij de meeste indruk maakt: de complete sociale afzondering. Thuis werken, 
geen knuffel van en voor je dierbaren, geen sport gezamenlijk met elkaar. Pas nu weet en 
merk ik alle dagen wat ik het meeste mis: ECHT contact met anderen, niet op afstand, niet 
via een beeldscherm.  
 
Ook op het Naoberfonds Beltrum heeft dit veel effect. Omdat mensen niet bij elkaar komen, 
borrelen er geen of weinig ideeën naar boven. Met de sociale afstand hebben mensen het 
moeilijk; wij mensen zijn gemaakt als “groepsdieren”. Om de mogelijkheid iets voor je buren, 
kennissen of vrijwilligers te kunnen doen in deze moeilijke tijd, hebben we daarom de 
"Corona aanvraag” bedacht. Zonder al te veel voorwaarden iets voor een ander kunnen 
betekenen. 
 
Ook met het “besturen” merken we het. Met elkaar discussiëren via zo'n schermpje werkt 
niet fijn. Wel effectief, maar niet leuk. 
We hebben intussen een lijstje gemaakt met discussiepunten over het Naoberfonds om alles 
nog verder te verbeteren met de kennis die we nú hebben. Die gaan we zodra we bij elkaar 
kunnen komen, met de benen op tafel, kopje koffie en wat lekkers erbij met elkaar 
bespreken. 
De input van de beide nieuwe bestuursleden Miep klein Gebbink en Bart Ribbers maakt zo'n 
discussie met hun frisse blik alleen maar mooier. 
 
Op naar een mooi sociaal jaar waar we veel écht contact met elkaar zullen hebben. 
 
 
Paulien Boverhof 
Voorzitter Stichting Naoberfonds Beltrum  
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
1.1 Gebeurtenissen 2020 

Impact Corona 
Waar 2019 voor ons goed begon omdat wij onze eerste “Naober” de Kermis Beltrum, mocht 
verwelkomen, begon 2020 minder rooskleurig. Door de corona-uitbraak zijn veel initiatieven 
stil komen te liggen.  
Toch hebben wij wel een aantal initiatieven kunnen ondersteunen en de mogelijkheid voor 
het indienen van aanvragen verruimd, specifiek voor kleinigheden rondom corona. Het 
zoeken naar verbinding en iets moois doen voor je omgeving staat hierbij centraal. 
 
Toekenningen 
In 2020 heeft het Naoberfonds vier reguliere projecten ondersteund.  
Naast de reguliere projecten hebben wij ook meerdere corona-aanvragen mogen 
ondersteunen. Voor 2021 zijn er ook alweer aanvragen ingediend. De initiatieven lopen 
uiteen van gezelschapsspellen voor de Zonnebloem tot het realiseren van het 4-
generatiepark 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 2020: 
 

Kabouterpad (Stichting Jongerenwerk Beltrum) – Het aanleggen van een 
kabouterroute/speurtocht om de levendigheid in Beltrum (nog verder) te vergroten als 
cadeau van SJB aan Beltrum omdat SJB 10 jaar bestaat. Hierbij is ook een boekje 
gemaakt voor alle huishoudens. 

 Bijdrage: €1.500  
 

Ontwerpfase 4-generatiepark (Beheersstichting Openbare Ruimte Beltrum) – Een 
bijdrage in de opstartkosten voor het ontwerpen van het vernieuwende 4-
generatiepark De Stroet. 

 Bijdrage: €2.500  
 

Sfeerverlichting Mariaplein (Raad van Overleg en enkele inwoners) – Sfeervolle 
verlichting in de bomen rondom de hooiberg op het Mariaplein. Dit zorgt voor 
verlichting tijdens de donkere dagen, maar ook een aantrekkende werking naar het 
Mariaplein én een visitekaartje voor Beltrum. 
Bijdrage: €500  

 
Realisatie 4-generatiepark (Stichting Speel- en Beweegpark de Stroet) – Volledig 
nieuw park voor jong en oud ter vervanging van de huidige speeltuin en Park de 
Stroet. Door de grootse opzet en verrijking die dit heeft voor Beltrum, hebben we een 
even grootse bijdrage geleverd aan dit project. 
Bijdrage: €20.000,- 
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Corona-aanvragen 2020 

 
Kleinigheidje zorgverleners Hassinkhof (Cliëntenraad Hassinkhof) – Kleine 
attentie aan de zorgmedewerkers van het Hassinkhof voor hun harde werk in 
coronatijd. 
Hindes voor buren (Dorpsstraat) – Bewoners van de Dorpsstraat hebben 
hun nieuwe buren die het zwaar hadden in deze corona-tijd verrast met een 
mooi gebaar: twee hindes. één van de twee hindes is door het Naoberfonds 
beschikbaar gesteld.  
Gezelschapsspellen (Zonnebloem) – De Zonnebloem heeft een aantal  

gezelschapsspelletjes aangeschaft die nu bij het Kulturhus liggen voor 

algemeen gebruik. 

 
Naast het ondersteunen van deze initiatieven hebben wij ook een verzoek gekregen van een 
inwoner die een repair-café wilde beginnen in Beltrum. Het is fijn dat inwoners ons weten te 
vinden voor initiatieven. Dit idee stond nog in de kinderschoenen, wij hebben hierbij gezorgd 
voor verdere verbinding. 
 
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. We zijn ons aan het verdiepen in de mogelijkheden hiervoor. 
Ook zijn we in overleg met Lokale Fondsen, waarbij we kijken hoe we elkaar kunnen helpen.  
 
1.2 Positie Naoberfonds 

Net als elk ander startend bedrijf of fonds duurt de opstartfase een tijdje. 2019 hebben we 
voor het eerst een heel jaar gedraaid. 2020 was een raar jaar vanwege corona. 
Toch hebben wij veel mooie projecten kunnen ondersteunen.  
Helaas zijn er ook projecten niet ondersteund omdat zij niet binnen de afwegingen van het 
Naoberfonds vielen. Vier van de zes projecten zijn goedgekeurd. 
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.  
 
Nieuwe bestuursleden 
Erik en Joyce gaan na een aantal jaren gewaardeerde inzet het bestuur van het 
Naoberfonds verlaten. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat er ruimte is voor nieuwe 
bestuursleden. Hierdoor kunnen we ons als Naoberfonds blijven ontwikkelen. Zij houden ons 
fris en kunnen ons met een kritische blik ondersteunen.  
Tot september 2021 hebben we een groter bestuur, omdat overdracht van taken in coronatijd 
lastig is. Dan treden Joyce Ribbers en Erik Branten af en zullen Miep klein Gebbink en Bart 
Ribbers hun taken overnemen.  
Miep en Bart zullen zich later introduceren. 
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1.3 Visie op 2021 

Door de wijzigingen in ons bestuur, zullen wij ons in 2021 nog meer richten op onze 
ontwikkeling. De frisse blik van nieuwe bestuursleden helpt ons samen te kijken waar het 
beter kan en hoe wij onze bekendheid kunnen vergroten. We blijven dus de focus houden op 
leren en evalueren.  
 
Het hoofddoel voor het Naoberfonds blijft natuurlijk het ondersteunen van zo veel mogelijk 
sprankelende ideeën voor en door de Beltrumse gemeenschap. Wij staan ook in 2021 nog 
klaar voor mooie initiatieven!
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2. JAARREKENING 
 
 

2.1 Balans 

Stichting Naoberfonds Beltrum               

(na resultaatbestemming)                   

                   

  31-12-2020    31-12-2019        31-12-2020    31-12-2019  

                   

                   

  €    €        €    € 

ACTIVA          PASSIVA         

                   

Vlottende activa          Eigen vermogen         

                   

    -    -           

Liquide middelen  240.568    260.504    

Algemene 
reserve    

 
240.568    260.504 

                   

    240.568    260.504           

                   

                   

    240.568    260.504      240.568    260.504 
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2.2 Resultatenrekening 
 

Stichting Naoberfonds Beltrum        

         
RESULTATENREKENING OVER         

         

  31-12-2020  31-12-2019 

               

         

         
Ontvangen giften €  5.000    5.000 

         

    

                  
-   

                  
- 

                  
- 

Kosten        

         
Vergaderkosten €  45    121 
Gastspreker        
Opstartkosten        
Financiële baten en lasten €  119    119 

Projecten €  24.757    6.900 

Overige kosten €  41    274 

Uitkering wedstrijd €  0    700 

  €  24.962    8.114 

         
Rente spaarrekening €  26    29 

         
Verlies €  -19.935    -3.085 
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2.3 Toelichting op balans en resultatenrekening 
 

Stichting Naoberfonds Beltrum         

           
TOELICHTING OP DE BALANS EN 
RESULTATENREKENING     

           

           

      31-12-2020  31-12-2019 

           

             

Liquide middelen          

           
Kas     €  0  0 

Rekening-courant Rabobank     €  7.064  4.026 

Spaarrekening Rabobank     €  233.504  256.478 

              

        240.568  260.504 

           

           
Eigen vermogen     31-12-2020  31-12-2019 

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

           
Beginstand     €  260.504  263.589 

Bij: netto-resultaat boekjaar     €  -19.936  -3.085 

              

Stand per 31 december     €  240.568  260.504 
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2.4 Bevindingen kascommissie  
 
In verband met corona heeft er dit jaar geen kascontrole plaatsgevonden. In de 
jaarvergadering van de Raad van Overleg zijn de in- en uitgaven gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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3. BEGROTING 2021 
 

Stichting Naoberfonds Beltrum         

         

BEGROTING 2021         

           
Inkomsten     Uitgaven     

          

Rente €  25   Bankkosten  € 120 

Donaties €  5.000   Vergaderkosten  € 100 

      Uitkering projecten  € 15.000 

      Onvoorziene uitgaven € 150 

      Communicatie/presentatie € 250 

           

 €  5.025      € 15.620 

           
 
 
 
 


