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Beleidsplan  

In het beleidsplan legt Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep (hierna te noemen “de 
Stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2014 tot en met 31-12-2016 
neer. De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 29 november 2011. 

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. 

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen 
in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. 
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid 
dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. 

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op 
haar statutaire doelstellingen. 

De Stichting heeft ten doel: de bevordering van natuur- en cultuurhistorische waarden in 
buurtschap Gennep, geconcretiseerd in natuurbeheer, biodiversiteit, monumentaal 
landschapsonderhoud, beheer van het historisch archief en realisatie van levend erfgoed in 
diverse aspecten. Verder wil men de relatie tussen de stad (Eindhoven) en het platteland 
(buurtschap Gennep) verbeteren door de unieke plaats die Gennep inneemt als 
toegangspoort te gebruiken ten behoeve van educatieve, culturele en informatieve 
activiteiten en evenementen, die de Stichting wil organiseren. Deze activiteiten en 
evenementen zijn laagdrempelig en zijn voor iedereen toegankelijk. Al deze activiteiten en 
evenementen dienen er tevens toe dat ter plekke verbinding wordt ervaren met alle 
facetten van voedselproductie met toekomstwaarde. 
Landbouw is toch de basis van ons bestaan. Het is de bron van ons voedsel en bepaalt 
grotendeels de kwaliteit van onze leefomgeving 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft vanaf het begin de nadruk gelegd op  het 
behoud en versterking van het unieke karakter van Gennep dat zich kenmerkt door de 
eeuwenoude structuur en landelijke sfeer. De oudste vermelding van Gennep in de 
geschiedenis dateert uit het jaar 1249. 

De Stichting is opgericht op 29 november 2011 en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 54057760.
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De Stichting heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. 

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft met het totaal van haar 
algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken en 
dit publiceren op een website, zodat de donateurs en sponsors op de hoogte blijven van het 
wel en wee van de Stichting. Tevens zullen er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen. 

Werving van gelden 

De Stichting tracht inkomsten te verwerven uit: 
opbrengsten van activiteiten; 
subsidies; 
donaties en sponsorgelden; 
legaten en erfstellingen; 
voorts alle middelen die de stichting op enigerlei andere wettige wijze kan verkrijgen. 

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan 
waarmaken. 

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur door in brede kring bekendheid te geven 
aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting, zodat er een geldstroom richting de 
Stichting wordt ontwikkeld. 

Als de Stichting de ANBI-status verkrijgt dan betaalt zij geen erfbelasting of schenkbelasting 
voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijk voor donateurs 
van de Stichting. Wanneer de Stichting de ANBI status verwerft kunnen donateurs hun giften 
aan de Stichting namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Beheer van gelden 

De Stichting  beheert haar vermogen door dit aan te houden op een bankrekening.  Dit 
vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de te voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de stichting. 

Wel dient er een reserve opgebouwd te worden voor de verplichtingen die men aangaat. 

De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig 
gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Naast de directe kosten zoals kosten voor het 
organiseren van allerlei activiteiten zijn de indirecte kosten minimaal en hebben louter 
betrekking op uitgaven inzake kosten KvK, reis- en onkostendeclaraties, administratie- en 
advieskosten. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar 
waarin zij door de Stichting worden ontvangen
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Besteding van gelden 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, hetgeen door 
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. 

De taak van het  bestuur bestaat er vooral in om, de grote lijnen uit te zetten en ervoor te 
zorgen dat er voldoende geld in kas is. 
Het is daarbij van belang om bij iedere nieuwe stap of financiële uitgave te kijken of dat in 
overeenstemming is met de uitgangspunten van de Stichting. 

De financiën zijn voor de Stichting  een continu punt van aandacht. We willen dat het 
beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt. 

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van de ontvangen gelden kan een 
financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld. 

In de periode 01-01-2014  tot en met 31-12-2016 zal de Stichting, naar het zich laat aanzien, 
haar vermogen onder andere aanwenden ter financiering van de activiteiten, genoemd in 
hoofdstuk 2. 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Werkelijk 
gemaakte onkosten kunnen evenwel ten laste van de stichting worden gedeclareerd, voor 
zover het bestuur daartoe besluit. 

 
 
 
 
 
 
 
 


