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Activiteitenverslag Stg. StreekFonds Meinweg 2018
In 2018 is het bestuur drie maal bijeen geweest in een formele bestuursvergadering (25
mei; 22 september, 7 december). Naast zaken als het goedkeuren van de jaarrekening en
de begroting voor 2018 werd er vooral gesproken over het voortbestaan van het
StreekFonds Meinweg, omdat de Rabobank reeds op 22 juni 2017 liet weten dan de Rabostreekrekening per 1 januari 2018 zou worden beëindigd en daarmee de grondslag onder het
StreekFonds Meinweg zou wegvallen.
Ontbindingsbesluit
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. Dit is vastgelegd in het activiteitenverslag van het StreekFonds dat
op 25 mei 2018 werd goedgekeurd door het bestuur.
Projecten
Alvorens de Stichting kan worden opgeheven dienen de restanttegoeden die nog aanwezig
zijn, conform de statuten, te worden besteed aan de doelen van het StreekFonds. In 2018 is
het reeds eerder toegekende project van Staatsbosbeheer voor de verbouw van het
voormalig waterwinstation tot vleermuisbunker afgerond en afgerekend. Het
Natuureducatieproject Meinweg (Natuurbeleving NP de Meinweg voor basisscholen
Roermond-Roerdalen) dat IVN in het voorjaar van 2018 indiende, werd weliswaar door het
bestuur goedgekeurd, het project bleek groter te zijn opgezet dan aanvankelijk werd
voorzien. Daarom is door het bestuur aan het Coöperatiefonds van de Rabobank EchtRoermond een bijdrage van € 7.500 gevraagd (die werd toegekend op 21 december 2018),
waarmee het totale project een omvang kreeg van € 27.500.
Door het Natuurhistorisch Genootschap werd een aanvraag ingediend om de herdruk van
een boek over o.a. de Meinweg (“Natuur voor elkaar”) in de Duitstalige versie mogelijk te
maken. Deze aanvraag werd op 25 mei 2018 gehonoreerd, waarmee in feite de middelen
van het Streekfonds ultimo 2018 zouden zijn uitgeput.
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Ontbinding Stichting StreekFonds Meinweg
Zodra alle verplichtingen van het StreekFonds Meinweg zijn nagekomen, d.w.z. de
financiële afwikkeling van met name het Natuureducatieproject Meinweg is afgerond, zal bij
de Kamer van Koophandel de opheffing van de stichting worden gemeld en worden de
bankrekeningen opgezegd. Er wordt naar gestreefd om dit per 31.12.2019 te hebben
gerealiseerd.
Vastgesteld in de on-line bestuursvergadering van juli 2019.
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