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1. Verslag van het bestuur
Op 24 juni 2019 is op initiatief van de Twentse Noabers Coöperatie, de LEADER adviesgroep Noord Oost
Twente en de LEADER adviesgroep Zuid West Twente de Stichting Twentse Noabers Fonds opgericht.
Het idee voor de oprichting van het Twentse Noabers Fonds is ontstaan uit de constatering dat het voor
burgers steeds moeilijker wordt om hun maatschappelijke initiatieven volledig te bekostigen vanuit eigen
middelen. Waar in het verleden de overheid de helpende (financiële) hand bood, wordt nu vaker inzet van
fondsen en bedrijven verwacht als helpende hand in maatschappelijke initiatieven. Dat het voor burgers
niet eenvoudig is op deze manier maatschappelijk actief te worden blijkt uit de vele aanvragen die het
Twentse Noabers Fonds in het jaar van oprichting heeft ontvangen.
Bijzonder aandacht heeft het fonds voor kwetsbare burgers. In Twente zijn nog veel kansarmen en
kwetsbare mensen die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden
belemmerd worden in het maatschappelijk functioneren. Hierbij valt onder andere te denken aan:
laaggeletterdheid, ouderdom, cultuurverschillen en eenzaamheid. Er is behoefte aan een partij die kan
fungeren als stimulerende en verbindende factor.
Als fonds voeren wij projecten niet zelf uit. Wij stellen onze kennis en ons netwerk ter beschikking en
bieden zo mogelijk beperkte financiële ondersteuning. Wij richten ons op nieuwe, frisse en duurzame
ideeën, waarmee de kwaliteit van het leven van mensen in de lokale gemeenschap verbeterd wordt.
Maatschappelijke initiatieven van burgers waardoor Twente leuker en beter wordt. De Stichting Twentse
Noabers Fonds is levensbeschouwelijk en politiek ongebonden. Zij staat open voor iedereen, ongeacht
afkomst, leeftijd, sociale klasse, seksuele geaardheid, gender, politieke en religieuze overtuiging.
Het hoofddoel van het Twentse Noabers Fonds is het bevorderen van sociale cohesie en participatie van
alle bevolkingsgroepen in Twente. In het Twents is dit het bevorderen van noaberschap. Het Twentse
Noabers Fonds wil dit bereiken door maatschappelijke initiatieven van burgers in Twente op diverse
gebieden financieel en met kennis te stimuleren en te ondersteunen. Deze gebieden zijn in eerste
instantie:
•

Welzijn

•

Jeugd- en ouderenzorg

•

Gezondheid en bewegen

•

Cultuur

•

Bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid en

•

biodiversiteit

•

Dierenwelzijn

•

Een combinatie van de bovengenoemde gebieden alsmede

•

Het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die

•

met het bovenstaande verband houden.

In de oprichtingsakte is een overgangsbepaling opgenomen, dat het eerste boekjaar beëindigt op 31
december 2020. Dit jaarverslag betreft dan ook de periode van 24 juni 2019 tot en met 31 december
2020.

1.1.

Activiteiten

Er is gewerkt aan de inrichting van de organisatie, het opbouwen van kennisnetwerken, het ontwikkelen
van communicatie middelen en het ontwikkelen van procedures voor het beoordelen en toekennen van
aanvragen. Eind november 2019 is de website gelanceerd en is de start van het fonds publiekelijk
bekend gemaakt.
Op 29 november 2019 heeft in samenwerking met ondersteunings- en financieringspartners een
succesvolle startbijeenkomst van het Twentse Noabers Fonds plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd
geopend door een gedeputeerde van de Provincie Overijssel en er waren ruim 200 mensen aanwezig.
Door de corona pandemie was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Om toch contact te houden met
belanghebbenden is met omroep 1Twente online ‘Van Onder Op!’ georganiseerd. In deze online
bijeenkomst is gediscussieerd over vrijwilligerswerk door jongeren en eenzaamheid onder jongeren. Van
Onder Op! is medemogelijk gemaakt door onze partners: 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.

1.2.

Samenwerking

Het Twentse Noabers Fonds werkt samen met Stichting Stimuland dat uitvoering geeft aan het 4D
programma van de provincie Overijssel. Durven, delen, denken en doen zijn de pijlers. De aanpak is een
invulling van het beleidsterrein Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel. De provincie wil
mogelijkheden bieden aan mensen met een goed idee voor de leefbaarheid hun omgeving. Stimuland
ontwikkelde de aanpak en werkt daarbij samen met partners op het gebied van zorg, natuur, sport en
cultuur. 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.

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 de Stichting Steunfonds
Dierenwelzijn Twente aan ons fonds overgedragen. Het is 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 particuliere donateur.
Het Twentse Noabers Fonds heeft de samenwerking met andere fondsen en netwerkorganisaties in 2020
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.
Er wordt ook samengewerkt 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. In het kader van deze samenwerking heeft de
provincie Overijssel uit het sociale kwaliteitsbeleid een subsidie verstrekt van € 15.000,- voor het doen
van een onderzoek. Het bedrag is ondergebracht bij het Twentse Noabers Fonds. 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. Uitvoering van het onderzoek wordt
gedaan door een externe partij. De subsidie staat op de jaarrekening als vordering. Verwacht wordt dat
de betaling van het onderzoek in 2021 wordt gedaan.

2. Toekomst
In 2021 wil het bestuur van de Stichting Twentse Noabers Fonds de ANBI status verwerven. In overleg
met de belastingdienst en adviseurs worden onze statuten aangepast. Blijkbaar hebben wij bij de start
onvoldoende duidelijk kunnen maken dat wij een algemeen nut beogende instelling zijn, zoals sterk blijkt
uit de initiatieven die wij ondersteunen. Jaarverslaggeving, jaarrekening, begroting en beleidsplan worden
in lijn gebracht met de richtlijnen voor het verwerven van de ANBI status. Stichting Twentse Noabers
Fonds is sinds de oprichting een fonds dat bedoeld is voor algemeen nut, wij zullen gaan werken aan de
zichtbaarheid van onze activiteiten en doelstellingen die hierbij passen.

Fondsenwerving is een belangrijke activiteit voor de stichting. Zowel voor het voortbestaan van de
stichting als voor de realisatie van de doelstelling is het belangrijk om financiële middelen te hebben. We
gaan in 2021 weer actief fondsenwerven. Voordat wij dat gaan doen wordt een interne audit uitgevoerd.
Het is een eerlijke en gedetailleerde analyse van onze fondsenwerving kwaliteiten. Wij willen in 2021
geïnformeerde besluiten kunnen nemen voor het werven van fondsen waarmee de doelstelling van de
stichting gerealiseerd kan worden.

2.1.

Activiteiten

De omvang van de aanvragen overtreffen het beschikbare budget. Daarom streeft het Twentse Noabers
Fonds naar uitbreiding van het beschikbare budget door middel van fondsenwerving. Hiertoe zoekt het
fonds expliciet de samenwerking met andere fondsen en organisaties. Wij streven er actief naar zowel
het jaarlijks beschikbare budget als het vermogen uit te breiden door:
•

Subsidies

•

Schenkingen, erfstellingen en legaten

•

Statutaire overdracht van vermogen door te liquideren rechtspersonen

•

Alle andere verkrijgingen en baten

In 2021 zal zo snel mogelijk de ANBI status worden aangevraagd om fiscaal vriendelijke fondsenwerving
mogelijk te maken. Op de website is alle noodzakelijke informatie over de fondsenwerving vermeld.
Daarnaast is alle informatie die voor de ANBI status noodzakelijk is vermeld. Initiatieven die door ons
worden ondersteund door coaching en of een financiële bijdrage worden na het bereiken van hun doel
gevraagd een bijdrage te leveren aan nieuwe initiatieven. Dit kan in de vorm van kennis delen/coaching
en/of een financiële bijdrage. Daarmee heeft het Twentse Noabers Fonds de ambitie om een “revolving
fund” te zijn. Het Twentse Noabers Fonds wil met name bedrijven de gelegenheid geven door middel van
schenkingen bij te dragen aan de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven van
(kwetsbare) burgers in Twente. De intentie is om het (grote) bedrijfsleven te stimuleren om een bijdrage
te leveren aan het noaberschap in Twente binnen de kaders van de doelstelling zoals die is omschreven
in de statuten van de stichting.
De stichting maakt in 2021 een financieel beleidsplan. Hierin wordt een meerjarenbegroting opgenomen
met een looptijd van vier jaar. De financiële verantwoording van elk jaar wordt openbaar gemaakt in het
jaarverslag, dat op de website wordt gepubliceerd. Een cijfermatige verantwoording over de projecten en
de omvang van de ontvangen donaties en subsidies wordt eveneens opgenomen in het jaarverslag.
Inhoudelijke informatie over de projecten wordt gepubliceerd op onze website.

3. Organisatie
Stichting Twentse Noabers Fonds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
75190567. In 2021 wordt gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI status en daarvoor zijn wijzigingen in
de statuten aangebracht. Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en ontvangt geen bezoldiging en ook
geen onkostenvergoeding.
Het bestuur bestaat in 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.
Contact met de stichting is mogelijk via de website https://www.twentsenoabersfonds.nl/.

4. Jaarrekening
De volledige jaarrekening van het Twentse Noabers Fonds en een toelichting daarop is te vinden op de
website van de stichting. Hieronder staat een samenvatting van de balans en de staat van baten en
lasten.
Activa

Passiva
31-122020

Vorderingen

€ 15000

Liquide middelen

€ 24.021

Totaal

€ 39.021

31-122019

31-122020
Continuïteitsreserve

€ 995,00

Bestemmingsreserve

€ 18.326

Bestemmingsfondsen

€ 4.700

Kortlopende schulden (crediteuren)

€ 15000

Totaal

€ 39.021,00

31-122019

€ 23.086

€ 23.086

€ 23.086

€ 23.086

Baten

2020

2019

Subsidies van overheden
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€
€

15.000,00
-

€

21.000,00

Totaal subsidies

€

15.000,00

€

21.000,00

Giften en donaties van particulieren
Overige giften

€
€

3.036,00
2.000,00

€
€

86,00
2.000,00

Totaal giften

€

5.036,00

€

2.086,00

Som van de baten

€

20.036,00

€

23.086,00

Lasten

2020

Verstrekte subsidies & giften
Communicatiekosten
Overige lasten

€
€
€

4.000,00
500,00
2.216,00

Som van de lasten

€

6.716,00

€

13.320,00

Saldo van baten en lasten

2019

€

23.086,00

5. Begroting
Wij willen doorgaan met uitbreiding van de stichting en richten ons op continuïteit en bestemming. De
verwachting is dat het aantal aanvragen niet zal teruglopen. Wij willen de samenwerking met partners,
waaronder het 4D programma doorzetten. Financiële verantwoording van toegekende aanvragen zal
helder moeten worden gedaan. De verwachting is dat wij als stichting tien projecten kunnen honoreren op
basis van de beschikbare begroting. In samenwerking met andere programma’s van partners zal dat
aantal fors toenemen. Aandachtspunt is de werving van nieuwe gelden bij zowel het bedrijfsleven als
fondsen. De voorgenomen interne audit is van belang om de relatie met zowel subsidiegevers als
donateurs te kunnen uitbouwen.

