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1: Inleiding / oprichting
De Stichting Enters Reggedal, hierna ook te noemen “de Stichting” is opgericht op
8 november 2017 door de heer Maurice Roetgering, geboren te Wierden 11 juni 1969, en de
heer Chiel Gerard Johannes Bolscher, geboren te Wierden 26 maart 1975, als oprichters en
de heer Henk Antonius Albertus Kienhuis, geboren te Tubbergen op 21 februari 1945 als
medebestuurder.
De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven
uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te
realiseren en het algemeen belang te dienen.

2: Doel
Het verbinden van de samenleving in Enter, gemeente Wierden, en behoud van de natuur in
het Reggedal.
Het primaire doel van de Stichting is het beheren en behouden van de natuur, het
natuurlandschap van het Reggedal, door de Stichting verworven van haar oprichters, die dit
natuurlandschap op hun beurt hebben verworven van de Provincie Overijssel in het kader
van de “Landinrichting Enter”.
De beheer- en onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met inachtneming van
de richtlijnen en de bepalingen die de Provincie Overijssel heeft gesteld bij de overdracht van
bedoelde gronden aan de oprichters, welke verplichtingen van de oprichters zijn
overgedragen aan de Stichting.
Het secundaire doel van de Stichting is het gebied open te stellen voor stichtingen,
verenigingen, bedrijven, particulieren en scholen. Op deze wijze kan men leren en genieten
van het landschap. Alle organisaties zullen zelfstandig en met hun eigen discipline een
bijdrage moeten leveren aan het landschap. Dit kan zijn door middel van onderzoek,
bijscholing of maatschappelijke ontwikkeling.
Het bestuur van de Stichting Enters Reggedal zal dit coördineren en waar nodig externe
ondersteuning inschakelen.

3: Bestuur
Het bestuur van de Stichting kan uitsluitend worden gevormd door natuurlijke personen die
voldoen aan tenminste één van de kwaliteitseisen zoals genoemd in de statuten.
Er is een rooster van aan- en aftreden van bestuursleden.
Benoeming vindt plaats door middel van coöptatie.
Bestuurders bij oprichting:
Naam:
Maurice Roetgering
Chiel Gerard Johannes Bolscher
Henk Antonius Albertus Kienhuis

Functie
Voorzitter
Secretaris/ Penningmeester
Bestuurslid
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Beloning van de bestuurders:
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Bestuurders hebben uitsluitend recht op
een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en een niet bovenmatige
vacatievergoeding. Alle bestuurders zien vooralsnog af van een vacatievergoeding.

4: Uitvoering en beheer
Uitgangspunt van het natuurlijk landschapsbeheer is dat “het terrein bepaalt” en niet “het
papier”. Dat betekent dat de Stichting altijd samen met deskundigen naar de
omstandigheden kijkt en haar terreinkennis en beheerervaring benut alvorens tot uitvoering
van beheermaatregelen over te gaan.
Zo zullen voor het onderhoud van open vlakten runderen worden ingezet, zodat het gebied
op natuurlijke wijze wordt begraasd. Bemesting zal in principe niet plaatsvinden.
Het beheer van het gebied kan de Stichting slechts uitvoeren met behulp van lokale
personen, instellingen en bedrijven. Ook is de Stichting voornemens een groep ‘vrienden van
natuurgebied Enters Reggedal’ in het leven te roepen. De leden hiervan kunnen het hele jaar
door ondersteuning bieden bij uiteenlopende beheerwerkzaamheden in het gebied.
Intussen heeft een grote groep personen zich aangemeld om ondersteuning te bieden aan
de beheerwerkzaamheden. Met deze groep vrijwilligers acht de Stichting zich in staat de
richtlijnen en bepalingen te waarborgen die door de Provincie zijn opgelegd en is het
beheerplan uitvoerbaar. Eelerwoude B.V. te Goor zal voor zover nodig deskundige inbreng
en begeleiding verzorgen.
Voorts zal een aparte werkgroep zich bezighouden met de volgende activiteiten:
-

-

Informeren publiek;
Begeleiden van schoolactiviteiten;
Gebiedscontrole (aanspreekpunt vrijwillige boswachter/gastheer);
Controle & samenwerking met instanties (o.a. vogelbescherming, natuurbescherming,
landschappen) in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld: broedende vogels, jonge
dieren;
Verzorgen excursies/lezingen;
Natuureducatie/onderzoek (werkstukken LO -VO inclusief kerndoelen – Hogeschool
Van Hall Larenstein – Universiteit Wageningen);
Cultuurhistorische documentatie;
Kwalitatieve verbetering van het gebied (bewegwijzering, informatieborden,
uitkijkposten e.d.).
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5: Administratie
Dagelijkse administratie:
De dagelijkse administratie, alsook de financiële administratie, wordt uitgevoerd door de
penningmeester/ secretaris en eventueel ondersteund door vrijwilligers.
Controle op de administratie:
De jaarrekening wordt verzorgd door Kroese Wevers Accountants. De accountant zal deze
opstellen volgens Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Bij goedkeuring door het
bestuur zal deze jaarlijks voor 1 juli op de website van de stichting gepubliceerd worden.
Publicatie jaarverslag:
Het bestuur zorgt er jaarlijks voor tijdig te voldoen aan de publicatieplicht, en zal de
benodigde documenten publiceren op haar website www.entersreggedal.nl. De stichting wil
de samenleving, de inwoners van Enter en omgeving, donateurs, sponsoren, bedrijven etc.
volledige transparantie en inzage geven met betrekking tot de Stichting.
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6: Financiële prognose
2018 - 2020
Jaar

2018

2019

2020

Inkomsten

40000

35000

37500

Giften/donaties

25000

15000

15000

Fondswerving

2500

5000

7500

Overige inkomsten

12500

15000

15000

Uitgaven

37500

32500

32500

Algemene kosten

5000

2500

2500

Kostendoelstelling

25000

22500

22500

Overige kosten

7500

7500

7500

Exploitatie overzicht

2500

2500

5000

Vrij eigen vermogen

2500

5000

10000

Activa
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Toelichting Inkomsten:
Alle inkomsten komen volledig ten goede aan de Stichting en dienen te worden besteed aan
het doel van de Stichting.
De Stichting zal inkomsten generen uit de volgende bronnen:
-

Fondsenwerving;
Donaties;
Vrienden van de Stichting;
Bedrijven;
Sponsoring;
Excursies;
Lezingen;
Verhuur grasland.

De Stichting kan geen uitkeringen doen aan bestuurders/ oprichters van de Stichting. De
verwachting is dat met geprognotiseerde inkomsten de beheerkosten gedekt zijn.
Toelichting uitgaven:
De eerste jaren zullen de meeste uitgaven naar het beheer gaan van het Reggedal. Ook hier
zijn opstartkosten mee gemoeid voor aankoop materialen, advies & administratiekosten,
bankkosten, kosten website etc.
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7: Slot
Op de Stichting rusten de verplichtingen opgelegd door de Provincie Overijssel. Mocht er niet
meer voldaan kunnen worden aan deze verplichtingen, dan zal de Stichting het verworven
gebied terug leveren aan de Provincie Overijssel.
Een eventueel batig liquidatiesaldo van de Stichting zal worden besteed aan een ANBI met
een gelijk doel als dat van de Stichting.

Ondertekend door het bestuur van Stichting Enters Reggedal
Datum:

Voorzitter
Maurice Roetgering

Secretaris/penningmeester
Chiel Bolscher

Bestuurslid
Henk Kienhuis
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8: Colofon
Naam stichting: Stichting Enters Reggedal
Op de website is verdere informatie over de Stichting te vinden waaronder de statuten.
Ook relevante besluiten van het bestuur zullen worden gepubliceerd op de website.
RSIN: 858113521
Postadres
Leijerweerdsdijk 8
7468 PW Enter
Bezoekadres
Vonderweg 48
7468 DC Enter
Kamer van Koophandel: 70036462
Bankrekeningnummer: IBAN (is in aanvraag)
Website: www.entersreggedal.nl
Contact:
Emailadres: info@entersreggedal.nl
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