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1.  Doelstelling 
 

De stichting stelt zich ten doel de lokale bevolking te betrekken bij het herstel 
en de toekomstige ontwikkeling van de Groesbeek als natuur- en 

recreatiegebied, groen klaslokaal, waterbergingsgebied en 

ontmoetingsgebied. 
Onderliggende doelen zijn de bescherming en ontwikkeling van biodiversiteit 

en andere natuurwaarden in het beekdal en het versterken van de sociale 
verbondenheid van de Groesbeek 

 
2. Verwezenlijking van de doelstelling 

  
Om haar doelstellingen te bereiken verwerft de stichting subsidies en 

fondsen, giften en donaties en andere inkomsten  om het doel van de 
stichting te kunnen verwezenlijken. Ten behoeven van de subsidie- en 

fondswerving wordt per project een projectplan en aanvragen geschreven.  
 

3. Werkzaamheden 
 

De stichting tracht haar doel te realiseren door het organiseren van 

educatieve projecten in relatie tot de Groesbeek en door projecten gericht op 
herstel en onderhoud van groene projecten langs de oevers van de 

Groesbeek.  De ontwikkeling van het buurtpark het Groeske is het eerste 
project dat de stichting op zich heeft genomen.  

In het middengebied van het park het Groeske zijn 4 enigszins verhoogde 
heuvels als eilanden aangelegd. Deze 4 eilanden zijn door de gemeente in 

gebruik gegeven aan de stichting de Groesbeek, die deze eilanden heeft 
ingericht conform de ideeën van de wijkbewoners. Het zijn 4 eilanden waar 

jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, genieten, leren (groen klaslokaal), 
oogsten en samenwerken.  

 
4. Werkzaamheden Bestuur 

 
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. In haar vergadering worden 

telkens vaste agendapunten besproken, t.w. notulen, beheer van het 

buurtpark het Groeske, aansturen van de vrijwilligers, nieuwe projecten en 
voortgang lopende projecten,  financiën en rondvraag. Buiten de vergadering 

zorgt het bestuur voor de financiële administratie, het aanvragen van 
subsidies en fondsen, het overleg met diverse instanties zoals de gemeente 

Groesbeek, stichting SPOG,  stichting Welzijn Groesbeek, RIBW, Pluryn en 
stichting Vitaal Mariendaal.  

Het bestuur heeft niet als doel zelf allerlei sociale activiteiten te organiseren 
maar wil anderen daartoe aanzetten die te organiseren.   

 
 



 

 

5.  Samenstelling bestuur 
 

In het bestuur hebben de volgende personen zitting: 
Rosman, Hendrika - voorzitter 

Houwer - Saalmink, Dorina Christina - bestuurslid 
Willemsen, Marcellinus Louis Wilhelmus Johannes - bestuurslid belast met 

subsidiewerving 
Berteler, Herman Hendrik - secretaris 

Houwer, Erik - penningmeester 
Thijssen, Ferdinand Johannes Maria, bestuurslid 

Jacobs, Peter-Paul, bestuurslid 
 

6. Financieel beleid 
 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken verwerft de stichting fondsen en 

subsidies. Ook tracht de stichting inkomsten te verwerven door donateurs aan 
de stichting te verbinden. Tenslotte krijgt de stichting beperkte inkomsten uit 

buurtdagen en andere bijeenkomsten die georganiseerd worden.    
Alle inkomsten worden besteed aan kosten, te maken om de doelstellingen te 

bereiken, alsmede reserveringen voor toekomstige investeringen. 
Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde 

penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks 
samenvat in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van een bankrekening. Tijdens elke 
bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie 

besproken. Zo wordt een duidelijk inzicht verkregen in de periodieke 
inkomsten en uitgaven. De stichting besteedt alle middelen aan het 

verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.  
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.  

Bij een opheffing van de stichting gaat een eventueel batig saldo naar een 

stichting met een vergelijkbare ANBI-doelstelling als die van stichting De 
Groesbeek.  

 
7.     Activiteitenplan  

 
a. Het buurtpark Het Groeske is nagenoeg voltooid.  

 Activiteiten die nog moeten plaatsvinden zijn: 
- Het instrueren van vrijwilligers door een hovenier voor een goed beheer 

van het groen op de eilanden 
- Begeleiding en instructie van vrijwilligers die belast zijn met het toezicht 

op ongeregeldheden in het park 
- Plaatsing van beweegtoestellen voor ouderen op een van de eilanden 

- Bevordering van het organiseren van buurtactiviteiten in het park.    
 

b. Een volgend project betreft de afstemming met de aangrenzende 

kloostertuin van de stichting Vitaal Mariendaal. Deze stichting gaat in het 
voormalige klooster/verzorgingshuis Mariendaal een eetwinkel/restaurant 



exploiteren. Dit gebeurt middels de inzet van kwetsbare jongeren. Met de 

eetwinkel/restaurant beoogt de stichting Vitaal Mariendaal de sociale 

integratie en participatie van kwetsbare ouderen te bevorderen. In de 
kloostertuinen zullen in samenwerking met stichting De Groesbeek 

educatieve activiteiten worden georganiseerd. Dit zal in 2016 plaatsvinden.  
Onderzocht zal worden in hoeverre beheer een aansturen van vrijwilligers 

voor beide projecten is te combineren. Een subsidie-aanvraag zal daarvoor 
worden ingediend bij het Oranjefonds in het kader van het programma 

Groen Verbindt. Met dit programma wil het Oranjefonds  
de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken. 

Daarnaast het oranjefonds ontmoetingen tussen bewoners en cliënten van 
maatschappelijke instellingen en buurtbewoners bevorderen. Om daarmee 

ook sociale participatie en wederzijds begrip te stimuleren. 
 

c. Vervolgprojecten 2017 en volgende jaren 
In 2016 zal de stichting zich ook beraden op nieuwe projecten die in 2017 

en volgende jaren worden opgepakt en die passen binnen de doelstelling 

van de stichting.  
 

 
 

Aldus vastgesteld d.d. 30 juni 2015 
De voorzitter,     de secretaris,  

 
                   

H. Rosman     H. Berteler  
 

 
          

 
 

 

 


