
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2021 



 

1 
 

COLOFON 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum 
Heelweg 6 
7156 NJ  BELTRUM 
www.naoberfondsbeltrum.nl 
info@naoberfondsbeltrum.nl 
 
 
 
Bestuur Naoberfonds: 
Voorzitter: Paulien Boverhof 
Secretaris: Miep klein Gebbink 
Penningmeester: Thea Nijenhuis 
Bestuurslid: Pascal te Bogt 
Bestuurslid: Bart Ribbers 
 
 
 
 
 
  



 

2 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
Colofon          p. 1 
 
Voorwoord          p. 3 
 

1. Verslag van het bestuur       p. 4 
1.1 Gebeurtenissen 2021      p. 4 
1.2 Positie Naoberfonds       p. 4 
1.3 Visie op de toekomst       p. 5 

 
2. Jaarrekening         p. 6 

2.1 Balans         p. 6 
2.2 Resultatenrekening       p. 7 
2.3 Toelichting op balans en resultatenrekening   p. 8  
2.4 Bevindingen kascommissie      p. 9 

 
3. Begroting 2022        p. 10 

 
  



 

3 
 

VOORWOORD 
 
Het Naoberfonds Beltrum draait nu alweer ruim drie jaar in Beltrum. In deze drie jaar is veel 
gebeurd; in het Naoberfonds Beltrum zelf, in Beltrum en in de wereld. We hebben te doen 
met misschien wel een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe wereld. De coronacrisis heeft ons 
allemaal veel gedaan. Op dit moment de oorlog in de Oekraïne, nog geen idee wat hier uit 
voort zal komen. Items als milieu, klimaatverandering, armoede? 
 
Maar één ding weet ik zeker: Beltrum is een sterk en sociaalgericht dorp, wat zich aanpast 
aan veranderingen. Wij als Beltrummers zijn flexibel en proactief. We steunen elkaar, we 
kijken wat er verandert en gaan aan de slag met de mogelijkheden. Wij zijn geen volk wat 
terneergeslagen afwacht wat er komen gaat, wij nemen graag zelf het heft in handen. 
 
Terugkijkend op de afgelopen drie jaar van het Naoberfonds Beltrum hebben wij als bestuur 
veel geleerd. Van het oprichten van een compleet nieuw fonds naar de uitdagingen die 
daaruit voortkomen. Dat is het mooie van besturen, terwijl je bezig bent om dingen te 
regelen, ontwikkel je jezelf ook. Een echte win-win situatie. Het aantal aanvragen die we 
krijgen, loopt wat achter met de verwachtingen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het 
sociale leven op een laag pitje heeft gestaan de afgelopen jaren. 
 
We hebben als bestuur geconcludeerd, dat wij als Naoberfonds Beltrum al wel bekend zijn, 
maar voor ons gevoel nog niet bekend genoeg bij iedereen. Als een initiatief leeft of bedacht 
wordt, zou het mooi zijn als er direct aan ons als Naoberfonds gedacht wordt om hier ons 
steentje aan bij te kunnen dragen. Om dit verder uit te werken, gaan we aan jullie als Beltrum 
duidelijker laten zien waar we tot zover al aan mee hebben mogen werken met een 
financiële bijdrage. Dat brengt iedereen weer op ideeën! 
 
We hopen veel van jullie initiatieven voorbij te zien komen en wíj laten de initiatieven die 
geweest zijn, aan júllie zien! 
 
 
 
Paulien Boverhof 
Voorzitter Stichting Naoberfonds Beltrum 
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
1.1 Gebeurtenissen 2021 

Impact Corona 
Net als in 2020, merkten we ook in 2021 dat corona(-maatregelen) invloed hadden op de 
initiatieven in en rondom Beltrum. Toch hebben we Beltrum ook dit jaar kunnen 
ondersteunen voor twee initiatieven. Eén van deze initiatieven was een specifieke ‘corona-
aanvraag’. Net als in 2020 hebben we voor kleinigheden rondom corona, waarbij het zoeken 
naar verbinding en iets moois doen voor je omgeving centraal staat, mogelijkheden geboden. 
 
Toekenningen 
In 2021 heeft het Naoberfonds één regulier project ondersteund.  
Naast het reguliere project hebben wij ook nog een corona-aanvraag kunnen ondersteunen. 
Wij hebben in 2021 geen specifieke aandacht meer gegeven aan de mogelijkheden voor 
corona-aanvragen, maar vinden het mooi om te zien dat we zowel in 2020 als in 2021 aan 
veel kleine initiatieven hebben kunnen bijdragen.  
 
In 2021 hebben we de volgende projecten ondersteund: 
 

Repair Café (Dorpsverbinder en vrijwilligers)  
In 2020 berichtten wij in ons jaarverslag dat wij een verzoek hadden gekregen van 
een inwoner om een Repair Café te beginnen. Toen zijn wij de verbindende factor 
geweest voor de contacten met het Kulturhus. 
Wij vonden het dan ook mooi om te zien dat dit idee in 2021 verder vorm heeft 
gekregen. Voor het opstarten van het Repair Café hebben we dan ook een bijdrage 
geleverd, zodat ze een goed begin konden maken om allerlei producten te repareren. 

 Bijdrage: €1.000  
 

Corona-aanvragen 2021 
 
Kleinigheidje leden KBO (SamenLeven Beltrum) 
We hebben het bestuur van SamenLeven, KBO een bijdrage geleverd voor 
het aanbieden van een bosje tulpen aan hun leden. Zo laten zij zien dat hun 
leden niet alleen hoeven te zijn en dat we wat voor elkaar willen betekenen, 
zeker in de coronatijd. Dit initiatief hebben wij natuurlijk graag ondersteund! 
 

 
1.2 Positie Naoberfonds 

2021 was net als in 2020 een raar jaar vanwege corona. Ondanks het beperkte aantal 
aanvragen, hebben wij niet stil gestaan. 2021 was vooral het jaar van de bestuurswisseling. 
Na 3 jaar hebben Joyce Ribbers en Erik Branten ons bestuur verlaten. In 2021 zijn de taken 
van Joyce en Erik overgedragen aan Miep klein Gebbink en Bart Ribbers. 
Voor deze overdracht hebben we ruim de tijd genomen, zodat onze nieuwe bestuursleden 
meteen goed wisten wat ze te wachten stond. 
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Met deze wijziging hebben we meteen gekeken waar we ons nog verder kunnen 
ontwikkelen. Zo hebben we de taken op een aantal punten herverdeeld en hebben we ons 
communicatieplan aangepast. In 2022 zul je ons dus (nog) vaker voorbij zien komen op/in de 
(sociale) media! 
 
Ook hebben we in 2021 onze tweede Naober mogen verwelkomen. Een Naober, zo noemen 
we een stichting of een vereniging die een financiële bijdrage doet aan het Naoberfonds 
Beltrum. De eerste aangesloten Naober is de Stichting Volksfeest Beltrum. Van deze 
stichting ontvangen we jaarlijks een financiële bijdrage die ten goede komt aan ons mooie 
dorp. 
In 2021 hebben we een Naober erbij gekregen: de Schietvereniging Nieuw Leven. De 
schietvereniging heeft eind oktober 2021 besloten de vereniging op te heffen vanwege een 
teruglopend ledenaantal en de sluiting van het thuishonk van de stichting, Spilman.  
Het overgebleven bedrag dat nog in de kas zat, hebben ze aan ons geschonken. We zijn 
enorm dankbaar voor dit mooie bedrag dat weer in de Beltrumse samenleving zal 
terugvloeien. 
  
1.3 Visie op 2022 

In 2021 hebben we ons gericht op onze ontwikkeling, in 2022 zetten we dit verder door met 
ons communicatieplan. Het doel hiervan is dat iedereen in en rondom Beltrum bekend is met 
het Naoberfonds Beltrum, zodat we nog meer sprankelende ideeën kunnen ondersteunen. 
We zien jullie mooie initiatieven dan ook graag tegemoet, waarbij jullie ook kennis kunnen 
maken met onze nieuwe bestuursleden! 
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2. JAARREKENING 
 
 

2.1 Balans 

Stichting Naoberfonds Beltrum               
(na resultaatbestemming)                   

                   

  31-12-2021    31-12-2020        31-12-2021    31-12-2020  

                   

                   

  €    €        €    € 
ACTIVA          PASSIVA         

                   
Vlottende activa          Eigen vermogen         

                   

    -    -           

Liquide middelen  245.115    240.568    

Algemene 
reserve    

 
245.115    240.568 

                   

    245.115    240.568           

                   

                   

    245.115    240.568      245.115    240.568 
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2.2 Resultatenrekening 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum        
         
RESULTATENREKENING OVER         
         
  31-12-2021  31-12-2020 

               

         
         
Ontvangen giften €  6.100    5.000 

         

    
                  

-   
                  

- 
                  

- 
Kosten        
         
Vergaderkosten €  0    45 
Financiële baten en lasten €  119    119 
Projecten €  1.400    24.757 
Overige kosten €  49    41 

 €       
  €  1.568    24.962 

         
Rente spaarrekening €  15    26 

         
Winst/Verlies €  4.547    -19.935 
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2.3 Toelichting op balans en resultatenrekening 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum         
           
TOELICHTING OP DE BALANS EN 
RESULTATENREKENING     
           
           
      31-12-2021  31-12-2020 

           
             
Liquide middelen          
           
Kas     €  0  0 
Rekening-courant Rabobank     €  11.596  7.064 
Spaarrekening Rabobank     €  233.519  233.504 

              

        245.115  240.568 

           
           
Eigen vermogen     31-12-2021  31-12-2020 

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

           
Beginstand     €  240.568  260.504 
Bij: netto-resultaat boekjaar     €  4.547  -19.936 

              
Stand per 31 december     €  245.115  240.568 
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2.4 Bevindingen kascommissie  
 
Ondergetekenden hebben, hiertoe verzocht door het dagelijks bestuur van de Raad van Overleg te 
Beltrum, de jaarrekening, de administratie en bescheiden over het boekjaar 2021 van de Stichting 
Naoberfonds Beltrum ingezien.  
  
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarrekening over 2021, voorzover wij hebben 
kunnen nagaan, een getrouw beeld geeft van de grootte van het vermogen en van het resultaat over 
2021.  
  
Overigens willen wij ervan getuigen dat wij de administratie overzichtelijk en keurig verzorgd hebben 
aangetroffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2022 
 
Stichting Naoberfonds Beltrum         
         
BEGROTING 2022         
           
Inkomsten     Uitgaven     
          
      Rente  € 325 
Donaties €  5.000   Bankkosten  € 120 

      Vergaderkosten  € 100 

      Uitkering projecten  € 15.000 

      Onvoorziene uitgaven € 150 

      Communicatie/presentatie € 1000 

           

 €  5.000      € 16.795 

           
 
 


