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1. Algemene gegevens 

Naam:    Stichting Rondom de Meren 

Adres:   Willibrordusstraat 60a 

Postcode:   5513 AZ 

Plaats:   Wintelre 

RSIN:    863128051 

KvK-nummer:  84193875 

E-mailadres:  rondomdemeren@outlook.com 

Bankrekeningnummer: Nog niet bekend, in aanvraag 

 

2. Bestuurssamenstelling en bezoldiging: 

Voorzitter:   Cor Tholen 

Secretaris:  Joris van Hest 

Penningmeester: Ruud Lemmens 

Lid:   Johnny van den Bliek 

Lid:   Noud Moeskops 

Lid:   William van Loon 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel hebben zij 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

3. Doelstelling en te verrichten activiteiten 

Stichting Rondom de Meren heeft, conform artikel 2 van haar statuten tot doel het stimuleren van 

sport, beweging, natuurbeleving en natuureducatie op en rondom Sportpark ‘De Meren’ in Wintelre. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

1. Het ontwikkelen en plaatsen van voorzieningen en materialen ten behoeve van sport en 

beweging; 

2. Het bevorderen van de biodiversiteit in het gebied; 

3. Het organiseren van activiteiten en evenementen in het kader van bewegen, sporten en 

natuur; 

4. Het faciliteren van andere organisaties, in het bijzonder maar niet uitsluitend andere 

Wintelrese verenigingen en stichtingen, bij het organiseren van activiteiten en 

evenementen in het kader van bewegen, sporten en natuur; 

5. Al het overige middelen en activiteiten die het doel van de stichting bevorderen.  
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Meer concreet streeft Stichting Rondom de Meren in de periode 2022-2024 ernaar de volgende 

activiteiten te verwezenlijken: 

1. De aanleg van een multifunctioneel ‘pannaveld’ dat niet alleen kan worden gebruikt ten 

behoeve van voetbal, maar ook voor andere sporten zoals korfbal en volleybal; 

2. De aanleg van een ‘fitnesstuin’ met diverse outdoor-fitnesstoestellen. Deze fitnesstoestellen 

zijn voor iedereen te gebruiken; 

3. De aanleg van een ‘insectentuin’ in het bosperceel naast het sportpark; 

4. De aanleg van een ‘pluktuin’ op het sportpark; 

5. Het transformeren van de bestaande groenstroken op het sportpark naar biodiversiteits-

stroken met inheemse planten; 

6. Het plaatsen van educatieve informatieborden op het sportpark en in het naastgelegen 

bosperceel; 

7. Het aanschaffen van sportmaterialen, zoals een volleybalnet, frisbee-doelen en dergelijke. 

Deze materialen zullen worden gebruikt bij de activiteiten (zie hierna) en in overleg 

kosteloos ter beschikking worden gesteld aan andere verenigingen en stichtingen om het 

mogelijk te maken sportactiviteiten te organiseren; 

8. Het periodiek (tweewekelijks) organiseren van activiteiten voor ouderen en kinderen, 

bestaande uit een combinatie van bewegen (denk aan workshops ‘ultimate frisbee’ of 

klootschieten) en natuur (denk aan een rondwandeling door het bos met de boswachter). De 

deelname aan deze activiteiten is kosteloos, dan wel tegen een laag tarief. De activiteiten 

zijn voor iedereen uit Wintelre en daarbuiten, maar richten zich specifiek op kinderen en 

ouderen.  

De stichting is opgericht op 13 september 2021. In 2021 zijn de formaliteiten grotendeels afgerond. 

Het gaat hierbij onder meer aan de oprichting van de stichting, het aanvragen van een bankrekening 

en het concretiseren van plannen. Daarnaast zijn de eerste bedrijven en verenigingen benaderd en 

hebben we de eerste concrete toezeggingen voor bijdragen ontvangen.  

We streven ernaar om in het voorjaar van 2022 een start te maken met de aanleg van de natuur- en 

sportfaciliteiten. Daarnaast zal dan ook gestart worden met de activiteiten. We streven ernaar om 

de aanleg van de eerste faciliteiten in juni 2022 te hebben afgerond.  

4. Verwerving van inkomsten 

Voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting zijn de nodige financiële middelen nodig. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt zo veel mogelijk met vrijwilligers. Stichting Rondom 

de Meren gaat de inkomsten op de volgende manieren verwerven: 

1. Subsidies: Stichting Rondom de Meren is in overleg met de gemeente Eersel over de 

realisatie van de doelstellingen van de stichting. Nadat dit ‘vooroverleg’ is ingediend zullen 

de formele subsidieaanvragen worden ingediend. 



 

 

 

 

2. Bijdragen van bedrijven: We treden in overleg met bedrijven uit Wintelre en de omgeving 

die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen. Inmiddels zijn de eerste 

bijdragen, zowel in de vorm van geld als bijdragen in natura, reeds toegezegd.  

3. Bijdragen van fondsen en stichtingen: Er zijn diverse fondsen en stichtingen die initiatieven 

op het gebied van sport/bewegen en natuur ondersteunen. Bij deze fondsen zullen 

aanvragen worden gedaan voor bijdragen aan het initiatief van Stichting Rondom de Meren. 

Ook hier geldt dat de eerste bijdragen reeds zijn toegezegd. 

4. Crowdfunding: Stichting Rondom De Meren gaat een crowdfundingproject omzetten waarbij 

we ernaar streven om een deel van de benodigde middelen op te halen. 

5. Giften en donaties van mensen en organisaties die het initiatief een warm hart toedragen. 

 

6. Beheer van vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, primair door de penningmeester. In 

het kader van de interne controle heeft ook de voorzitter te allen tijde toegang tot de bankrekening 

van de stichting. Overige bestuursleden hebben daarnaast het recht om inzage te krijgen in (het 

verloop van) de bankrekening. 

De jaarcijfers van de stichting worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De stichting streeft 

nadrukkelijk niet naar het opbouwen van vermogen. Wel is het in het kader van de continuïteit van 

de stichting van belang om een ‘weerstandsvermogen’ op te bouwen voor de doorlopende kosten, 

zoals het onderhoud van de faciliteiten. Indien de stichting naar de mening van het bestuur beschikt 

over voldoende weerstandsvermogen zal het restant van het vermogen worden bestemd voor een 

concreet doel, zoals het realiseren van nieuwe faciliteiten.  

 

7. Communicatie, publicaties en jaarverslag 

Na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester een financieel jaarverslag, bestaande uit 

een staat van baten en lasten en een balans, samengesteld. Nadat dit jaarverslag gereed is, wordt 

deze vastgesteld door het bestuur. Zodra de jaarrekening is vastgesteld wordt deze gepubliceerd op 

de website van de stichting. Op die manier waarborgen we transparantie richting de begunstigers.  

Daarnaast worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de voortgang van de voorgenomen 

activiteiten door middel van social media (Instagram en Facebook). Omdat een deel van de 

doelgroep van de stichting (ouderen) niet actief is op deze platforms maken we tevens gebruik van 

traditionele media, waaronder het dorpsblad ’t Blaaike’.  

 

 


