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Stichting Gebiedsfonds Westerwolde  

Postbus 14 
9550 AA Sellingen  

Contactgegevens: simone@gebiedsfondswesterwolde.nl 0599 320 220  
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Inleiding  

Ons gebiedsfonds heeft als doel in Westerwolde bij te dragen aan 
een mooi landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is 
en waar bewoners en ondernemers zich mee verbonden voelen. 
Het fonds wil projecten die in de regio worden opgezet 
ondersteunen wanneer zij de leefbaarheid en lokale economie 
versterken.  

De realisatie van de EcologischeHoofdstructuur (EHS) Westerwolde 
richt zich op het herstel van natuur, landschap, water en 
cultuurhistorie in de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en 
Vlagtwedde. Het gebiedsfonds ondersteunt projecten die 
draagvlak en blijvende betrokkenheid voor ontwikkelingen bij de 
EHS bij de bewoners en ondernemers in de directe omgeving 
wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning van 
projecten die het karakter van het gebied Westerwolde verder 
versterken, het aantal bezoekers verhoogd en daarmee ook de 
inkomsten van de omgeving vergroot.  

Het Gebiedsfonds is een initiatief van de Gebiedscommissie 
Westerwolde. Dit is een samenwerking tussen de gemeenten 
Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het waterschap Hunze en Aa’s en een 
aantal toeristische ondernemers. De ondernemers worden 
vertegenwoordigd door de Stichting Promotie Westerwolde.  

Het fonds heeft als doel bij te dragen aan een mooi landschap, in 
een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar 
bewoners zich mee verbonden voelen. Het fonds onderstreept dat 
het mooi houden van het gebied een zaak is van burgers, boeren, 
organisaties, bedrijven en overheid samen.  



Meedoen 
Door een bijdrage te geven aan het fonds investeert u in de 
kwaliteit van het landschap en de leefomgeving van Westerwolde. 
Met het geld worden lokale initiatieven ondersteund.  

Organisatie  

Het fonds opereert in Westerwolde (Bellingwedde, Stadskanaal en 
Vlagtwedde)  

Het Bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Westerwolde bestond 
in 2017 uit de volgende personen : 

Leontien Kompier (voorzitter) 

Bart Huizing 

Jan Loots (secretaris/penningmeester) 

Albert de Jonge 

Johannes Veerenhuis-Lens  

Albert de Jonge heeft in 2017 zijn bestuursfunctie opgegeven. Jan 
Loots en Leontien Kompier zijn herbenoemd als respectievelijk 
secretaris/penningmeester en voorzitter. 

De adviseurs waren:  
Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer) Marjolein Jonker (gemeente 
Vlagtwedde) Simone La Brijn (gemeente Vlagtwedde)  

Activiteiten 2017  

Het bestuur heeft in 2017 twee keer vergaderd. Er zijn geen 
projecten gehonoreerd. 



Het bestuur heeft overleg gehad over de manier waarop het fonds 
de promotie moet vormgeven. Als start hiervoor is een 
informatiebrochure gemaakt. 

Het bestuur heeft besloten om te kijken op welke manier het fonds 
de ANBI-status kan aanvragen en of dat in overeenstemming met 
de statuten is. 

Het bestuur werkt daarnaast aan de uitwerking van de volgende 
plannen:  

- Verdienmodellen: nieuwe manieren van kapitaal in het fonds 
brengen: praktisch, eenvoudig en creatief.  
- Positionering van het fonds. 

De plannen zullen in 2018 verder uitgewerkt worden.  

De Landschapsbiografie Westerwolde wordt opgepakt via de 
Gebiedscommissie en zal niet door het fonds geïnitieerd worden.  

Uitgaven 2017 

Project Boermarke2016      € 7.000,00 

Brochure         - 1.170,38  
Website domein en hosting      -      55,66 

Nog te betalen project Natuurmonumenten  -  5.000,00 

Totaal         € 13.226,04  

Eindsaldo 2016       € 48.531,00 

Eindsaldo 2017       € 40.304,96


