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Activiteitenverslag
Na de statutaire oprichting van de Stichting in december 2012 en het in gang zetten van de
belangrijkste zaken die bij de start van een nieuwe organisatie nodig zijn, zoals gerapporteerd in het
activiteitenverslag over 2013, is in 2014 verder gewerkt aan het positioneren van het StreekFonds
Meinweg. .
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-

-

-

Het Comité van Aanbeveling is uitgebreid met de burgemeester van Roerdalen, mevr.
Monique De Boer, terwijl dhr. Bovens, gouverneur van Limburg, zijn deelname heeft
bevestigd.
Omdat in het eerste jaar (2013) dat Streekrekeningen konden worden geopend de
opbrengst te laag was om een oproep voor in te dienen projecten te plaatsen heeft het
bestuur in haar vergadering van 20 januari 2014 besloten daarmee te wachten tot er
tenminste één project kan worden gehonoreerd.
In 2014 zijn de statuten van het StreekFonds Meinweg aangepast aan de regels die voor een
ANBI erkende Stichting gelden.
Op 27 oktober 2014 vond er een lunch-bijeenkomst plaats met deelnemers van het bestuur
van de Stichting, de Rabobank en vertegenwoordigers van bedrijven op het Industriepark
Roerstreek met als doel kennis er ervaring uit te wisselen hoe we StreekFonds Meinweg
beter kunnen positioneren, hoe projecten te genereren en hoe de inkomsten ter
ondersteuning van deze projecten te vergroten nu de rente op spaargeld
(bedrijfsspaarrekeningen) historisch laag is. Een vervolgbespreking zal begin 2015
plaatsvinden.
Het bijwonen van de ledenvergadering op 28 oktober van de Rabobank Roermond-Echt met
als thema “Visie zonder grenzen”.
Lopende zaken werden vooral via email onderling tussen de bestuursleden afgedaan.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 febr. 2015,
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