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Activiteitenverslag
Na de statutaire oprichting van de Stichting in december 2012 bestond 2013 vooral uit het in gang
zetten van de belangrijkste zaken die bij de start van een nieuwe organisatie nodig zijn.
-

-

Het samenstellen van een Comité van Aanbeveling, het verzamelen van de gegevens en het
leveren van geschikte quotes voor op de website
Het aanvragen van een rekening courant en een bedrijfsspaarrekening
Het schrijven van een Beleidsplan
Het aanvragen van de ANBI-status bij de belastingdienst
Het vaststellen van een Aanvraagformulier voor het aanvragen van een bijdrage voor een
project
Het schrijven van teksten voor een brochure/website
Het verzamelen van geschikte foto’s voor website en het regelen van de rechten
Het starten van een website (zie http://streekfondsmeinweg.nl )
Het openstellen van een algemeen email adres voor het StreekFonds:
info@streekfondsmeinweg.nl
Het bijwonen van de ledenvergadering op 28 oktober 2013 van de Rabobank Roermond-Echt
met de aankondiging van de Streekrekening
Het schrijven een persbericht ter gelegenheid van de lancering van de website op 1
november 2013
Het verwerken van de eerste mutatie binnen het bestuur. Dhr. Harry Boeschoten,
regiodirecteur Zuid van Staatsbosbeheer wordt opgevolgd door dhr. Phlip Bossenbroek,
voormalig Beleidsadviseur van Staatsbosbeheer Regio Zuid.
Deelname aan de Streekfondsen kennisdag van de Nederlandse streekfondsen en
streekrekeningen (georganiseerd door de 12 Landschappen)
Om e.e.a. formeel te regelen kwam het bestuur in 2013 twee maal bijeen, en wel op 5 april
en op 18 september.
Lopende zaken werden vooral via email onderling tussen de bestuursleden afgedaan.
Het resultaat van deze inspanningen is grotendeels terug te vinden op de website.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 januari 2014,
Voorzitter
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Jan Peeters
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