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Activiteitenverslag Stg. StreekFonds Meinweg 2017
In 2017 is het bestuur twee maal bijeen geweest in een formele bestuursvergadering (27
jan.; 22 september). Naast zaken als het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting
voor 2017 werd er net als in het voorgaande jaar 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.
Plan van aanpak
In 2015 heeft de stichting een Plan van Aanpak geschreven hoe het StreekFonds Meinweg
meer zichtbaarheid kan krijgen. 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).
Projecten
Meinweg Kids Rangers
Er zijn twee projecten door Staatsbosbeheer ingediend en : “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. In 2016 is het Kids Rangers project uitgevoerd en eind 2016
werd aangegeven dat de benodigde investeringen zijn gedaan en dat er afgerekend kan
worden. Deze afrekening heeft in de eerste maanden van 2017 plaatsgevonden.
Vleermuisverblijf
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.
De uitvoering van het vleermuisverblijf was eind 2017 nog niet gestart, met name omdat het
gebouw pas in augustus 2017 eigendom werd van Staatsbosbeheer. In oktober 2017 is
gestart met het plan van aanpak voor de uitvoering in 2018.

Ontwikkelingen
In 2016 is het beheer van de nationale parken in Nederland en met name ook in Limburg
onder het bewind van de provincies een nieuwe richting op gegaan, met name financieel
gestuurd in de richting van verdienmodellen met de parken en hun omgeving. Het bestuur
van het StreekFonds heeft aan de discussies hierover deelgenomen. Een streekfonds kan
namelijk heel goed fungeren als een manier om maatschappelijk geld goed te besteden aan
beheer, onderhoud en ontwikkeling van nationale parken. Het bestuur onderkent daarbij dat
dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de parken en hun omgeving. Op 19 mei
2017 is er door het bestuur gesproken met de voorzitter van het NP De Meinweg, dhr.
Ricardo Offermans en Erwin Dehing, secretaris van NP De Meinweg. Geconstateerd werd
dat de brainstormsessies en discussies die boven genoemd zijn, nog niet tot concrete acties
hebben geleid. Aan de visie wordt door het NP nog gewerkt. Het Streekfonds Meinweg heeft
het idee neergelegd om als steunstichting voor het NP De Meinweg te gaan functioneren,
met structurele kosten en ondersteuning. Het lijkt nog te vroeg voor dit idee.
Op 22 juni 2017 liet de Rabobank Roermond-Echt aan het Streekfonds weten dat de Rabo
Streekrekening wordt beëindigd per 1 januari 2018, hetgeen betekent dat er na de
afrekening over 2017 geen donaties meer plaatsvinden aan het StreekFonds Meinweg.
Daarmee is de basis van het StreekFonds Meinweg, dat op initiatief van de Rabobank werd
opgericht, weg gevallen. Naar aanleiding van die brief heeft nog een gesprek met de
Rabobank plaats gevonden over onze teleurstelling, maar dit heeft niet tot nieuwe
ontwikkelingen geleid.
In de bestuursvergadering van 22 september 2018 heeft het bestuur van het StreekFonds
Meinweg besloten om in de loop van 2018 de activiteiten te beëindigen en de Stichting per 1
januari 2019 op te heffen. De toegezegde bijdragen die de diverse projecten worden
gereserveerd en in de loop van 2018 uitgekeerd. Wat er nog aan middelen resteert wordt ter
beschikking gesteld van een educatieproject gericht op de kennismaking van
basisschoolleerlingen met de Meinweg. Dit project wordt vorm gegeven via bestuurslid Victor
Adams, en opgezet met jet IVN dat immers al de voorlichting rond de Meinweg verzorgd.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 mei 2018 .
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