Jaarverslag 2019 en 2020 Twentse Noabers Fonds
Oprichting van het Twentse Noabers Fonds
Op 24 juni 2019 is op initiatief van de Twentse Noabers Cooperatie, de LEADER adviesgroep Noord
Oost Twente en de LEADER adviesgroep Zuid West Twente de Stichting Twentse Noabers Fonds
opgericht. In de oprichtingsakte is een overgangsbepaling opgenomen, dat het eerste boekjaar
eindigt op 31 december 2020. Dit jaarverslag betreft dan ook de periode van 24 juni 2019 tot en met
31 december 2020.
In de loop van het jaar is gewerkt aan de inrichting van de organisatie van de stichting, het
opbouwen van kennisnetwerken, het ontwikkelen van communicatie middelen als de huisstijl, de
website en het ontwikkelen van procedures voor het beoordelen en toekennen van aanvragen.
Hiermee hangen ook de hogere organisatiekosten (€ 2.216,69) samen. Eind november 2019 is de
website gelanceerd en hebben wij de start van het fonds publiekelijk bekend gemaakt. Vanaf die tijd
is gewerkt aan het beoordelen en toekennen van aanvragen in het kader van het 4D programma en
in het kader van het bestemmingsfonds dierenwelzijn en biodiversiteit. In de paragraaf
bestemmingsfondsen wordt hier nader op ingegaan.
Resultaten
In het startjaar 2019 zijn in het najaar in totaal 9 aanvragen voor een totaalbedrag van € 12815,toegekend. Een tweetal aanvragen voor in totaal € 1815,- zijn toegekend voordat het Twentse
Noabers Fonds van start is gegaan. In 2020 zijn 52 aanvragen toegekend voor een totaal bedrag van €
85370,-. Naast het ondersteunen van deze initiatieven met kennis hebben de aanvragers een
financiële bijdrage van in totaal € 100.000,- ontvangen. Van belang hierbij is te melden dat het
grootste deel van deze projecten vanuit de 4D gelden via de Stichting Stimuland zijn gefinancierd (zie
voor meer informatie hierover paragraaf bestemmingsfondsen. De verdeling van de projecten over
de in de doelstelling genoemde gebieden is als volgt.
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•

Welzijn

19

•

Jeugd- en ouderenzorg

4

•

Gezondheid en bewegen

6

2

•

Cultuur

5

1
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Natuur en milieu

3
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Duurzaamheid

1

•

Biodiversiteit

2

•

Dierenwelzijn

1

1

•

Een combinatie van de
bovengenoemde gebieden

11

1

1

De aanvragers wordt gevraagd informatie en beeldmateriaal te verschaffen over de uitvoering van
het initiatief. Deze informatie en beeldmateriaal wordt regelmatig gepubliceerd onder de tabblad
“resultaten” van onze website. Zie hiervoor https://www.twentsenoabersfonds.nl/resultaten/
Op deze pagina wordt per jaar vermeld hoeveel aanvragen toegekend zijn, welk bedrag er mee is
gemoeid en op welk gebied, zoals genoemd in de doelstelling, de aanvragen betrekking hebben.

Bestemmingsfondsen
Op dit moment zijn er de volgende bestemmingsfondsen.
Bestemmingsfonds 4D Noord Oost Twente en het bestemmingsfonds 4D Zuid West Twente
Het 4D programma van de provincie Overijssel wordt georganiseerd en gecoördineerd door de
Stichting Stimuland. Voor Zuid West Twente voert de Twentse Noabers Coöperatie dit programma uit
voor Stimuland. Voor Noord Oost Twente wordt de uitvoering gedaan door Marb Consultancy. Het
4D programma voorziet in het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van
burgers. Een van de onderdelen is het zogenaamde “handgeld”. Initiatieven kunnen een financiële
bijdrage krijgen. In het kader van het “handgeld” van het 4D programma beoordeelt het bestuur van
de Stichting Twentse Noabers Fonds de aanvragen in Twente en besluit het bestuur over deze
aanvragen. De financiële afwikkeling vindt plaats door Stichting Stimuland. De financiële
verantwoording naar de provincie Overijssel vindt plaats door Stichting Stimuland.
Voor wat betreft de 4D aanvragen gelden als aanvullende criteria dat de initiatieven zich moeten
richten op:
•

Zelfstandig (blijven) leven

•

Gezond gaan bewegen

•

Noaberschap

•

Leren en delen

Bestemmingsfonds dierenwelzijn en biodiversiteit
Aanvragen op het gebied van dierenwelzijn en bio diversiteit dienen te voldoen aan de algemene
voorwaarden en richtlijnen van het Twentse Noabers Fonds. De toegekende aanvragen op dit gebied
zijn ten laste gekomen van het bestemmingsfonds dierenwelzijn en bio diversiteit.
Fondsenwerving
In 2019 zijn wij gestart worden met systematische fondsenwerving. Helaas is door de corona
pandemie de fondsenwerving ernstig belemmerd. In 2019 is het liquidatiesaldo van € 21.000,- van
de Stichting Steunfonds Dierenwelzijn Twente aan ons fonds overgedragen. Hiervan is € 20.000,bestemd voor projecten op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Daarnaast zijn in 2020
schenkingen ontvangen van de Stichting HAJ Bekhuis, de Europese organisatie voor lokale fondsen
(European Community Foundation Initiative) en een particulier. De gezamenlijke omvang van deze
donaties was € 2900,-.
Relatie met belanghebbenden
Op 29 november 2019 heeft in samenwerking met ondersteunings- en financieringspartners een
succesvolle startbijeenkomst van het Twentse Noabers Fonds plaatsgevonden. Deze bijeenkomst
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werd geopend door de gedeputeerde van de Provincie Overijssel de heer Roy de Witte en waren
ruim 200 mensen aanwezig.
Door de corona pandemie was in 2020 een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Om toch de relatie met
onze belanghebbenden te onderhouden heeft op 18 november 2020 in samenwerking met de
omroep 1Twente de online bijeenkomst Van Onder Op! plaatsgevonden. In deze online bijeenkomst
is in aanwezigheid van de heer Roy de Witte gediscussieerd de thema’s vrijwilligerswerk door
jongeren en eenzaamheid onder jongeren. Twee van door ons mede gefinancierde initiatieven FC
Noaber (vrijwilligerswerk door jongeren) en de leerkring Eenzaamheid onder jongeren hebben
inhoudelijk bij gedragen aan deze online bijeenkomst. Van Onder Op! is een online initiatief dat tot
stand is gekomen door samenwerking van het Twentse Noabers Fonds, LEADER adviesgroep Noord
Oost Twente, LEADER adviesgroep Zuid West Twente, Stimuland, Marb Consultancy en de Twentse
Noabers Coöperatie. Zie voor deze uitzending https://www.youtube.com/watch?v=s_yA_bj97w&feature=share Het voornemen van de samenwerkingspartners is om gedurende de corona
maatregelen gezamenlijk deze Van Onder Op! online bijeenkomsten voort te zetten. Subsidiedoor
de provincie is hiervoor wel een voorwaarde.
Samenwerking
Het Twentse Noabers Fonds heeft de samenwerking met andere fondsen en onze
netwerkorganisaties verder vormgegeven. Het Twentse Noabers Fonds heeft zich aangesloten bij de
Stichting Twentse Fondsen en Lokale Fondsen Nederland (onderdeel van LSA bewoners, Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Doel van deze samenwerking is de effectiviteit van onze
ondersteuning te vergroten en onnodige bureaucratie aan de kant van de aanvragers zoveel mogelijk
te beperken. Ook kan dit de vaak benodigde cofinanciering voor aanvragers vergemakkelijken.
Het Twentse Noabers Fonds werkt ook samen met de Slinger Almelo, de Slinger Hengelo, De
Enschedese Uitdaging en de Haaksbergse Uitdaging. Dit zijn vier vrijwilligersorganisaties in Twente
die op lokaal niveau bevorderen, dat bedrijven en instellingen om zonder betaling maatschappelijke
initiatieven ondersteunen door het doen van klussen, of door kennis of materialen te leveren. De
provincie Overijssel heeft in het kader van het sociale kwaliteitsbeleid een subsidie verstrekt van
€ 15.000,- voor het doen van een onderzoek. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe door een
regionale samenwerking, de kwaliteit en continuïteit verbeterd kan worden, de werkwijze in
meerdere gemeenten ingevoerd kan worden en het regionale en nationale bedrijfsleven beter bij
deze lokale organisaties betrokken kan worden. De vier organisaties hebben het Twentse Noabers
Fonds gevraagd als penvoerder op te treden.
Bestuur
Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en ontvangt geen bezoldiging en ook geen
onkostenvergoeding.
Het bestuur bestaat ultimo 2020 uit:
Mevrouw M.J.G. Nolten-Westerhof
De heer W.A. Joosten
De heer J. Kors (penningmeester)
De heer R. Witting (voorzitter)
In 2019 heeft één mutatie in het bestuur plaatsgevonden. Op 02-11-2019 is de heer H.J.J. ten Dam
uitgetreden als bestuurder.
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Financieel verslag
REKENING COURANT

rekening courant

saldo 24 juni 2019

saldo 31 december 2020

€-

€ 18.326,51

INKOMSTEN

UITGAVEN

Donaties € 5.036,20

Doelstelling TNF € 4.700,00

Bestemming dierenwelzijn en biodiversiteit € 21.000,00

Publieksactiviteiten € 500,00

Subsidies € 15.000,00

Rekening courant/doelreserveren
€ 20.000,00

Doelstelling TNF (retour) € 700,00

Organisatie € 2.216,69

Doelreserveren/rekening courant € 4.007,00
TOTAAL INKOMSTEN € 45.743,20

TOTAAL UITGAVEN

€ 27.416,69

Doelreserveren (spaarrekening)
saldo 24 juni 2019

saldo 31 december 2020

spaarrekening € -

€ 15.995,20

INKOMSTEN

UITGAVEN

rente € 2,20
van rekening courant € 20.000,00

naar rekening courant € 4.007,00

TOTAAL € 20.002,20

TOTAAL€ 4.007,00
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