Natuur, landschap en cultureel erfgoed, het is allemaal aanwezig in de Meinweg. Om dit
in stand te houden zijn particuliere natuurorganisaties continue op zoek naar nieuwe
financieringsbronnen. Tegelijkertijd zoeken organisaties en bedrijven nieuwe vormen van
maatschappelijke betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en natuur. Het liefst dicht
bij huis en zo concreet mogelijk. Het StreekFonds Meinweg realiseert deze ambities. Het
StreekFonds Meinweg is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Meinweg,
het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette en de Rabobank
Roermond-Echt.

Doelstelling
De doelstelling van het StreekFonds Meinweg is het verwerven van financiële middelen voor
projecten en het verstrekken van deze gelden aan deze projecten. Op deze manier wordt er
een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en
cultuurhistorie die kenmerkend is voor De Meinweg. De gelden worden op diverse wijzen
vergaard. Veruit de belangrijkste manier is het spaarsysteem met de Rabo Streekrekening.
Dit unieke spaarsysteem maakt het voor de deelnemers mogelijk om 'geld te geven zonder
geld te geven'.
Het StreekFonds verstrekt op een verantwoorde manier financiële middelen aan
kleinschalige projecten die anders 'buiten de boot’ vallen. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de website www.streekfonds.nl.
Het StreekFonds Meinweg heeft een belangrijke waarde. Het geeft betrokkenheid bij
De Meinweg en versterkt daarmee het draagvlak voor de ontwikkeling van dit gebied.
Het onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid
alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen

Rabo Streekrekening
De belangrijkste manier om het StreekFonds te vullen, is het spaarsysteem Rabo
Streekrekening. De Streekrekening is een gezamenlijk product van Stichting StreekFonds
Meinweg en de Rabobank Roermond-Echt. Zie daarover de folder van de Rabobank, de
vinden op de website: www.rabobank.nl/roermond-echt.
Overheden, bedrijven en streekorganisaties openen hun eigen Rabo Streekrekening bij
de Rabobank Roermond-Echt. Vervolgens zet de rekeninghouder geld op deze spaarrekening. De rekeninghouder ontvangt hiervoor een marktconforme rentevergoeding.
De rekeninghouder behoudt de volledige beschikking over het kapitaal en over de
vergoedde rente.
De Rabobank stelt naast de marktconforme rente voor de rekeninghouders een extra
opslag ter beschikking die rechtstreeks naar het StreekFonds vloeit. Deze extra opslag
bedraagt momenteel 5 % over het totaal van de rentevergoedingen van alle rekeningen.
Door het openen van een Rabo Streekrekening Meinweg geeft de rekeninghouder dus
geld zonder geld te geven.
Maar de rekeninghouder kan ook nog iets extra's doen door een percentage van de te
ontvangen rente te schenken aan het StreekFonds Meinweg. Zo kunt u 5 % maar ook
100 % van uw marktconforme rente schenken. Deze geschonken rente vloeit dan
rechtstreeks in het StreekFonds.
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Projecten
Voorwaarden
Projecten binnen de Meinweg die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het
StreekFonds, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Het project moet bijdragen
aan het versterken van de kernkwaliteiten van de Meinweg.
Financiële bijdragen zullen alleen verstrekt worden aan de initiatiefnemers van die
projecten die voldoen aan de voorwaarden.
Criteria
Projecten
- moeten duurzaam zijn met aandacht voor ecologische, economische en sociaal
maatschappelijke aspecten
- dragen bij aan behoud en herstel van landschappelijke waarden in de Meinweg
dragen bij aan behoud, herstel en toename van natuur en biodiversiteit in de
Meinweg
- dragen bij aan behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het
- landschap van de Meinweg
- bevorderen recreatieve activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van
natuur en landschap
- moeten bij voorkeur probleemoplossend zijn
- moeten bij voorkeur vernieuwend zijn
- zijn kleinschalig (denk aan € 5.000 à 15.000 per project )
- dragen actief bij aan een communicatieve waarde van het StreekFonds
Hierbij ziet het StreekFonds kansen in:
- uitdagen van ondernemers & netwerken om in verantwoord ondernemen behoud
en versterking van de natuur- en landschapskwaliteiten van de Meinweg als
uitgangspunt te nemen
- investeerders en netwerken over de drempel helpen en koplopers ondersteunen
- het ondersteunen van ondernemers en netwerken die hun nek uitsteken en die
duurzamere insteek kiezen, bijvoorbeeld in de recreatieve sfeer of door het
honoreren van goede ideeën
- het betrekken van inwoners van de regio en trots maken op hun regio
- opzetten van financiële constructies waarbij de stad het platteland betaalt
- het samenbrengen van netwerken, producenten en consumenten en bewoners
- investeren in duurzame coöperaties
- het implementeren van duurzaamheid in de recreatieve sector
- uitdagen van nieuwe organisatiestructuren door bijvoorbeeld recreanten te
betrekken bij het landschapsonderhoud
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Wijze van financiering
Een aanvrager kan het StreekFonds vragen om op de volgende manier een bijdrage te
verstrekken uit het StreekFonds:
Stimuleringsbijdrage
Tot maximaal100 % van de projectkosten.
Aanvraagprocedure
- Aanvragen dienen uiterlijk 2 maanden voordat het project van start gaat te worden
ingediend (er is een aanvraagformulier beschikbaar)
- Er worden geen subsidies vertrekt voor projecten of activiteiten die reeds zijn
gestart of hebben plaatsgevonden
Aanvragen moeten passen binnen het vigerende beleid
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende
tegemoetkomingen. Elke aanvraag staat op zich.
De algemene voorwaarden geven geen automatisch recht op een
tegemoetkoming. Er wordt aangegeven wanneer men voor een tegemoetkoming
in aanmerking zou kunnen komen.
Projectleiding en overheadkosten mogen maximaal10% van de kosten bedragen
Projecten waarin een eigen bijdrage is voorzien verdienen de voorkeur
Het StreekFonds is altijd stapelbaar met Europese programma's en andere
financieringsbronnen.
Stimuleringsbijdragen worden versterkt tot ten hoogste het maximum van alle
kosten van het project.
Het Bestuur van de Stichting beslist welke vorm van tegemoetkoming toegekend
wordt.
Het Bestuur van de Stichting kan afwijken van deze algemene voorwaarden.
Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het Bestuur van de Stichting
te allen tijde.
Als er geen geld beschikbaar is in het StreekFonds, kan er ook geen bijdrage
verstrekt worden.
In de verplichte uitingen van een gesubsidieerd project moet duidelijk vermeld
worden het logo, de naam en de website van het StreekFonds Meinweg
Uitbetaling voorschotten
Bij het verstrekken van voorschotten wordt tot 50 % van de maximale bijdrage uitgekeerd.
Deze 50 % wordt bij de goedkeuring en start van het project uitgekeerd. De laatste 50 %
wordt pas uitgekeerd na indiening van het eindverslag. In overleg met het bestuur van het
StreekFonds is een ander uitkeringsschema mogelijk.
Aanvraagformulier Projecten
De aanvraag voor een bijdrage uit het StreekFonds kan worden ingediend aan de hand
van een standaard aanvraagformulier (zie bijlage).
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Toelichting op enkele voorwaarden:
Zelfstandige beslissingsbevoegdheid
Een aanvraag die aan de ten tijde van de indiening geldende richtlijnen of criteria voldoet,
wordt niet automatisch ingewilligd. Honorering is steeds afhankelijk van de
beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, en is in voorkomend geval begrensd
tot de in de richtlijnen; criteria aangegeven limieten (in bedragen en/of percentages).
Er wordt naar gestreefd om het eigen vermogen te maximaliseren tot € 10.000, tenzij er
boekjaar-overlopende projecten spelen.
Bovendien is het in alle gevallen uiteindelijk het Bestuur van de Stichting StreekFonds
Meinweg dat geheel zelfstandig beoordeelt en bepaalt of, en zo ja, in hoeverre een project
of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt, en
onder welke voorwaarden en condities. Steeds is het schriftelijke besluit van het bestuur
bindend en beslissend bij het al dan niet toekennen van een financiële donatie. Aan de
publicatie van (intern werkende) donatierichtlijnen en -criteria kunnen geen rechten
worden ontleend.
Gelet op de criteria/voorwaarden worden aanvragen van zogenaamde subsidieadviesbureaus niet in behandeling genomen.
Controle en verantwoording
Aanvrager overlegt een eigen schriftelijke verantwoording waarin wordt aangetoond dat
het toegekende bedrag daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed. Aanvrager
verstrekt daarbij kopieën van nota's en betalingsbewijzen.
Verloopt de realisering van een project in te onderscheiden fasen, dan kan de
beschikbaarstelling van de toegekende donatie plaatsvinden volgens een door het Bestuur
van de Stichting vast te stellen betalings- en voortgangsschema.
Steeds is het Bestuur van de Stichting of een door het Bestuur daartoe aangewezen
persoon gerechtigd om te controleren of de toegekende donatie conform de voorwaarden
wordt of is besteed. Daartoe geeft de aanvrager steeds onbeperkt toegang tot de plaats{en)
waar het project wordt of is uitgevoerd, alsmede inzage in de administratie van aanvrager
en alle daartoe relevante documenten en bescheiden.
Wijzigingen in het project gedurende de looptijd
Mocht door overmacht, voortschrijdend inzicht of andere reden gedurende de looptijd een
wijziging in het project plaatsvinden waardoor financiële middelen in een andere
verhouding aan doelen worden besteed, dan dient een verzoek tot budgetherschikking te
worden voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting. Pas na schriftelijke goedkeuring
kan van de aangepaste begroting worden uitgegaan.
Sanctie bij niet-nakoming
Bij niet (volledige en/of tijdige) nakoming van voormelde verplichtingen zal het Bestuur van
de Stichting het uitgekeerde bedrag onmiddellijk van de ontvanger terug vorderen. In dat
geval is de ontvanger verplicht om binnen 14 dagen na dagtekening van de terugvordering
het teruggevorderde bedrag, alsmede de wettelijke handelsrente daarover t/m de dag van
betaling, aan het Bestuur van de Stichting terug te betalen.
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