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Beleidsplan 
 
 
Inleiding 
 

Op 15 januari 1976 is de stichting "Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo" 
opgericht. De stichting exploiteerde een kabelnetwerk in de plaatsen Borculo, 
Geesteren Gld., Gelselaar en Haarlo. Op 1 januari 2013 is het kabelnetwerk 
verkocht. Het bestuur heeft besloten om de reserves aan te wenden voor een fonds 
voor goede doelen binnen het voormalige verzorgingsgebied. Hiertoe zijn op 6 
november 2013 de statuten gewijzigd en draagt de stichting sindsdien de naam 
Stichting Fonds 2013. 
 
 

Het werk dat de stichting doet 
 
De doelstelling van Stichting Fonds 2013 is het beschikbaar stellen van middelen 
voor projecten en evenementen met een sociale, culturele of maatschappelijke 
strekking, die gericht zijn op verbetering van de samenleving binnen het gebied van 
de voormalige gemeente Borculo. 
De stichting beoogd niet het maken van winst. 
Bij vereffening van de stichting zal het overgebleven vermogen worden bestemd voor 
een algemeen nut beogende instelling met een doel dat met het doel van de stichting 
in overeenstemming is. 
 

Een bijdrage voor een project is met behulp van een aanvraagformulier aan te 
vragen. Tevens is het mogelijk om een bijdrage voor een te organiseren evenement 
of activiteit aan te vragen. Voorwaarden en een aanvraagformulieren zijn te vinden 
op onze website: www.fonds2013.nl 
 
 
Werving van gelden 
 
Dit is nauwelijks of niet meer aan de orde. 
 
 
Beheer en besteding van het vermogen der stichting 
 
Het vermogen der stichting wordt beheerd door het bestuur. 
Het vermogen van de stichting hoeft niet in stand te worden gehouden. 
Er is geen beperking gesteld aan de hoogte van het totaal uit te keren bijdragen per 
jaar. 
De penningmeester legt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het 
bestuur ter vaststelling voor een balans per laatste datum van dat boekjaar alsmede 
een staat van baten en lasten over dat boekjaar. 



Tevens legt de penningmeester voor het einde van het boekjaar aan het bestuur een 
begroting voor over het komende boekjaar. 
De secretaris legt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur 
ter goedkeuring voor een verslag omtrent de werkzaamheden van de stichting over 
het afgelopen boekjaar. 
Na elke bestuursvergadering worden de ondersteunde projecten en evenementen 
kenbaar gemaakt via onze website: www.fonds2013.nl 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering d.d. 23 januari 2014. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


