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Activiteitenverslag Stg. StreekFonds Meinweg 2015
In 2015 is het bestuur drie maal bijeen geweest in een formele bestuursvergadering (5
febr.; 24 april; 4 sept.). Naast zaken als het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting
voor 2015 werd er vooral gesproken over het positioneren van het StreekFonds Meinweg ,
het verwerven van meer en andere inkomsten dan die voortkomend uit de Streekrekeningen
bij de Rabobank.
Er is in de loop van het jaar regelmatig (op 13 febr.; 27 febr.; 8 april; 31 mei; 12 aug. en 3
sept.) overleg geweest met de directie en medewerkers van de Rabobank Roermond – Echt
om met name ook de bank de gelegenheid te geven invulling te geven aan de getoonde
ambities bij het oprichten van het StreekFonds Meinweg.
Hierop heeft de Rabobank verklaard dat Rabobank Roermond-Echt absoluut achter het
Streekfonds Meinweg en de Streekrekening staat (maar ook geen invloed heeft op de
marktomstandigheden en renteniveaus) en dat de directie vanuit dat bewustzijn en vanwege
het cofoundership van het Streekfonds bereid is ten behoeve van de eerste twee in te dienen
projecten een eenmalige bijdrage aan Stg. Streekfonds Meinweg te verstrekken uit het
Rabobank Roermond-Echt Coöperatiefonds. Daaraan koppelt de directie de voorwaarde dat
de stichting een plan of actieplan opstelt, zodat binnen afzienbare tijd meer ondernemingen
of instellingen kennisnemen van het Streekfonds c.q. de Streekrekening met het doel deze te
enthousiasmeren tot fondsdeelname c.q. spaarder. Tegelijkertijd is de Rabobank bereid het
Streekfonds te faciliteren bij haar promotionele activiteiten, wij spraken over 'spreekruimte'
op o.a. onze Coöperatieavond.
Er is vervolgens een Plan van Aanpak geschreven hoe hierin te werk te gaan.
Hieruit is voortgekomen dat aan de deelnemers in het Overlegorgaan Nationaal Park de
Meinweg is gevraagd om één of meer aansprekende projecten aan te leveren die door het
StreekFonds Meinweg zouden kunnen worden ondersteund als de eerste zichtbare
resultaten van het StreekFonds. Dit om met name hiermee potentiële sponsoren te
interesseren om zich aan te sluiten en zelf ook projecten te gaan steunen (via het
StreekFonds).
Er zijn vervolgens op uitnodiging van het bestuur twee projecten ingediend door
Staatsbosbeheer: “Meinweg Kids Rangers”, een project speciaal gericht op kinderen,
waarmee op woensdagmiddag jaarrond educatieve natuuractiviteiten worden aangeboden
vanuit het voormalig bezoekerscentrum in Herkenbosch. De informatieruimte fungeert hierbij
als clubhonk en de inrichting daarvan met meubilair en professioneel materiaal om

natuurstudie mogelijk te maken is ondersteund met een bijdrage van het StreekFonds
Meinweg. De Rabobank heeft daartoe een extra donatie aan het StreekFonds gedaan.
Het tweede project betreft de herontwikkeling van het voormalig waterpompstation
“Herkenbosch” tot vleermuisverblijf. Ook deze aanvraag is gehonoreerd, hetgeen mede
mogelijk werd gemaakt door eveneens een extra bijdrage van de Rabobank Roermond-Echt.
Zoals de opzet was in het Plan van Aanpak zijn deze projecten vervolgens in de etalage
gezet op de coöperatieavond van de Rabobank Roermond-Echt op 19 oktober waar beide
projecten middels een kort filmpje werden gepresenteerd aan de verzamelde leden van de
bank en verder toegelicht door de secretaris in een plenair interview op het podium door Sjra
Puts.De aanwezigen werden uitgenodigd om tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst
contact te zoeken met de aanwezige bestuursleden om hun interesse te tonen of nadere
informatie te krijgen.
Hieruit is, na een aantal bilaterale contacten, een afstemmingsbespreking voortgekomen in
januari 2016. Hier zal worden gesproken over ideeën uit de praktijk van de bedrijven en
betrokkenen op en bij NP De Meinweg. We zijn immers op zoek naar een strategie hoe de
bedrijven die de Meinweg een warm toedragen actiever betrokken kunnen worden bij
activiteiten ten behoeve van de Meinweg en daar ook via het StreekFonds aan bij te dragen.
E.e.a. wordt in de eerste bestuursvergadering van 2016 vorm gegeven.
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