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1. Voorwoord
Stichting Roerom is opgericht op 1 april 2011 te Roermond. Sinds de oprichting
is Stichting Roerom actief in Roermond als paraplu-stichting voor vele
duurzame activiteiten zoals Duurzame Dag Roermond, RoerOm Fair en De
Omwentelaars.
In 2022 wordt gestart met een duurzaamheidscentrum in Roermond. Dit doen
we in samenwerking met vele partners in het onderwijs, bedrijfsleven,
organisaties en de inwoners van Roermond. De gemeente Roermond heeft
hiervoor een subsidie verstrekt om het mogelijk te maken.
Dit plan geeft inzicht in:
Algemene gegevens en bestuur
Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
Werkzaamheden (projecten) van de stichting
Financiën; De manier waarop de Stichting geld werft & het beheer en
besteding van vermogen van de stichting
• Anbi-status
•
•
•
•

2. Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht
KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)
Postadres
Telefoonnummer
Website
E-mail

STICHTING ROER OM
Stichting
1 april 2011
52442136
NL11RBRB0787718890
850446880
Rijkel 19 mant
5954 NJ Beesel
Floris Mokveld, 06 2231 4944
Janneke Postulart, 06 4271 4597
www.roerom.org
info@roerom.org

Werkgebied
Doelgroep(en)

Lokaal; Roermond & omstreken,
landelijke uitbreiding niet uitsluitend
Iedereen die zich inzet en/of wil werken
aan een mooiere, groenere en
duurzamere toekomst.

Bestuur
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam
Functie

Mevr. I. Meelberghs
Voorzitter

Naam
Functie

Mevr. P. Kuipers
Secretaris

Naam
Functie

Mevr. P. Vaessen
Penningmeester

Naam
Functie

Dhr. F. Mokveld
Algemeen bestuurslid

Naam
Functie

Mevr. J. Postulart
Algemeen bestuurslid

Naam
Functie

Dhr. R. Herlaar
Algemeen bestuurslid

Naam
Functie

Dhr. L. ter Linden
Algemeen bestuurslid

3. Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
De termen duurzaam en duurzaamheid horen we tegenwoordig overal terug.
Meestal wordt duurzaamheid uitgelegd als het ontwikkelen van nieuwe
brandstofbronnen. Of het beschermen van de natuurlijke omgeving en het
verminderen van de CO2-uitstoot. Ook is het in stand houden van het
ecosysteem een vaak gehoorde uitleg. En alles is waar. Duurzaamheid
beschermt onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke
gezondheid. Daarnaast wordt door het verduurzamen de innovatie
gestimuleerd en tegelijkertijd proberen we onze manier van leven niet in
gevaar te brengen.
Verduurzamen is dan ook van groot belang. En dat is nu exact waar de stichting
zich voor in zet:
“De stichting heeft ten doel: het stimuleren, faciliteren en promoten van
duurzame ontwikkelingen, het initiëren van en/of participeren in
publieksgerichte activiteiten alsmede het stenen en/of (doen) uitvoeren van
duurzame projecten…”.
Zoals reeds genoemd in de inleiding is de stichting actief in Roermond als
paraplu-stichting voor vele duurzame activiteiten zoals Duurzame Dag
Roermond, RoerOm Fair en De Omwentelaars.
In 2022 wordt gestart met een duurzaamheidscentrum in Roermond, waar nu
al vele voorbereidingen voor zijn getroffen. Geheel in samenwerking met vele
partners in het onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en de inwoners van
Roermond.
De missie om duurzame ontwikkelingen te stimuleren, faciliteren en promoten
definieert het bestaansrecht en identiteit van de Stichting. Door middel van
deze missie geven we aan wie de stichting is, wat ze doet en wat ze wil
bereiken.

4. Werkzaamheden (projecten) van de stichting
In het verleden zijn door de stichting activiteiten zoals de Duurzame Dag
Roermond en de RoerOm Fair georganiseerd.
In 2021 is de stichting geheractiveerd ten behoeve van 2 nieuwe duurzame
initiatieven, DeOmwentelaars en het realiseren van een
Duurzaamheidscentrum in Roermond.
Omwentelaars
De Omwentelaars is een beweging voor iedereen die zich inzet en/of wil
werken aan een mooiere, groenere en duurzamere toekomst. Men wil graag
een verschil maken op een positieve wijze. Of het nu grote of kleine stappen
zijn maakt niet uit. Mensen sluiten zich aan als Omwentelaar om zich te laten
inspireren en/of een inspiratiebron te zijn voor een ander. Alleen ga je sneller
en samen kom je verder! Op deze man ier wordt de impact vergroot.
De Omwentelaars zien het nemen van duurzame stappen als verrijking van het
leven. Sommigen willen graag met hun ‘specialiteit’ anderen enthousiasmeren
om met een andere blik iets te bekijken. Je kunt er dan voor jezelf datgene
uithalen waar je persoonlijk weer verder mee kan. Alle stappen tellen, groot en
klein. Meer informatie is te lezen op de website https://deomwentelaars.nl
Duurzaamheidscentrum
Het Duurzaamheidscentrum in Roermond wordt dé plek waar mensen worden
geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid binnen hun eigen
leven, hun werk bij een organisatie/instelling/bedrijf of middels een
burgerinitiatief. Het nieuw op te zetten centrum gaat dit doen in samenwerking
met vele partners die hieraan een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan
ook.
In het centrum gaan activiteiten m.b.t. verduurzaming plaatsvinden. Denk aan
de thema’s groen, biodiversiteit, afval, energie, klimaatadaptatie, duurzaam
wonen, circulaire economie, vervoer, enzovoorts. Ook het onderwijs wordt
actief betrokken bij het initiatief.

Het toekomstige Duurzaamheidscentrum heeft als belangrijkste doelen:
•
•
•
•

Kennisoverdracht en educatie, bieden van perspectief
Netwerken verbreden en verbinden
Bewustwording van het belang van duurzaamheid
Het realiseren van duurzame ontwikkelingen vanuit het centrum (van
klein naar groot, ontstaan vanuit de betrokken partners)

Bovenstaande doelen worden bereikt door intensief samen te werken met een
breed netwerk. Een netwerk van burgers, scholen, organisaties, bedrijven en de
gemeente die gemotiveerd zijn om duurzaamheid naar een volgend level te
dragen en het belang inzien elkaar lokaal te kunnen vinden.
Meer informatie is te lezen in het document “Het Plan –
Duurzaamheidscentrum Roermond” dat te downloaden is vanaf de website van
Stichting Roerom; https://roerom.org.

5. Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit is ook vastgelegd in de statuten. Het
boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per einde van ieder boekjaar worden de
boken van de stichting afgesloten.
Door de penningmeester wordt een balans en een staat van baten en lasten
over het geëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken (indien het bestuur
daarom heeft verzocht, vergezeld van een rapport van een register-accountant
of van een accountant- administratieconsulent) worden daarna aan het bestuur
aangeboden. Het bestuur stelt de jaarstukken vast.
De jaarstukken worden gepubliceerd op de website, www.roerom.org. Voor de
jaren dat de stichting actief was zijn de stukken beschikbaar.
Aangezien de stichting in 2021 is geheractiveerd zullen de volgende stukken
beschikbaar zijn in 2022.

Prognoses
Voor het realiseren van het Duurzaamheidscentrum is een uitgebreide
financiële prognose gepubliceerd in het document “Het Plan –
Duurzaamheidscentrum Roermond”.
Het initiatief “De Omwentelaars” is tot op heden, geheel op vrijwillige basis,
bekostigd door de vrijwilligers. Er wordt getracht om de kosten in 2022 zoveel
mogelijk te dekken door donaties.

De manier waarop de Stichting geld werft
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door;
•
Subsidies en donaties
•
Schenkingen, erfstellingen en legaten
•
Alle andere verkrijgingen en baten
Voor het Duurzaamheidscentrum is een subsidie toegekend door de gemeente
Roermond en diverse partners hebben een financiële giften en/of giften in
natura toegezegd.
Het beheer en besteding van vermogen van de stichting
Ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting.
Besluiten m.b.t. het beheer van het vermogen worden door het bestuur in
consensus genomen.

6. ANBI Status
De Stichting vraagt een ANBI-status aan. Dat houdt in dat een Stichting bij de
Belastingdienst geregistreerd wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende
instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van
giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht.
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI
kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk
voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de
inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling
die een beschikking van de Belastingdienst heeft.
Als Stichting Roerom door de Belastingdienst aangewezen wordt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kan gebruik gemaakt worden van de
fiscale voordelen, zoals:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan
hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder
bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle
volgende voorwaarden:
De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder
andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen
belang dienen. Dit is de 90%-eis.

• De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar
activiteiten die het algemeen belang dienen.
• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken
zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen
van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders
en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap
over het vermogen van de instelling.
• De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen
vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding
of minimale vacatiegelden.
• De instelling heeft een actueel beleidsplan.
• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en
bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een
ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is
op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig
liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse
instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een
soortgelijk doel.
• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of
gemeenschappelijke website.

