
 STICHTING GEBROEDERS HESSE FONDS 

 
BELEIDSPLAN van de Stichting Gebroeders Hesse Fonds 

 

 Strategie 
  

Kernprincipes 
Op grond van de statuten stelt de stichting zich ten doel de bevordering van de culturele 

belangen in de gemeente Vlagtwedde. De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

a) Het verrichten of doen verrichten van onderzoekingen naar de geschiedenis van 

Westerwolde; 

b) Het bevorderen van de publicatie, zo mogelijk in samenwerking met anderen, van het 
resultaat der onderzoekingen in één of meer uit te geven boeken of andere 

geschriften of eventueel door andere publiciteitsmedia; 

c) Het subsidiëren van culturele activiteiten; 

d) Alle andere wettige middelen, die voor het doel der stichting bevorderlijk zijn. 

Eén en ander dient te worden bekostigd uit de inkomsten der stichting. Er mogen voor de 

bereiking van het doel nimmer delen van het kapitaal van de stichting worden aangewend; 
dit kapitaal moet in stand worden gehouden.  

Daarnaast wordt door de stichting eens per vijf jaren een gouden medaille beschikbaar 

gesteld en uitgereikt aan diegene die in de voorgaande periode van vijf jaren het meest heeft 

gedaan in het belang van de landbouw in de gemeente Vlagtwedde. Onder landbouwbelang 

wordt mede verstaan verbetering van de waterhuishouding van de landbouwgrond en van de 
ontsluiting ten behoeve van de landbouw.  

  

 Aanwending van de inkomsten der stichting 

De inkomsten der stichting zullen, voor zover ze niet worden aangewend voor de in 

bovenstaande sub a. en b. genoemde activiteiten, worden besteed voor de dorpen Ter Apel, 

Sellingen en Vlagtwedde, zoveel mogelijk in de verhouding van 2 : 1 : 1 .  
 

Beleid 

  
Inkomsten uit pacht 

Het kapitaal der stichting bestaat uit landerijen welke worden verpacht. Om de inkomsten 

uit verpachting zeker te stellen is het van wezenlijk belang een goede relatie met de pachters 
te onderhouden. Wanneer mogelijk problemen met de pachters (dreigen te) ontstaan worden 

deze door (één of meer) bestuurders bespreekbaar gemaakt, om te trachten deze waar 

mogelijk op een persoonlijke wijze, doch waar nodig op een zakelijke wijze op te lossen. 

 

Uitkeringenbeleid 

Jaarlijks worden in de Ter Apeler Courant op de informatiepagina van de gemeente 
Vlagtwedde belangstellenden opgeroepen zich te melden, wanneer zij graag in aanmerking 

willen komen voor subsidie van onze stichting. In een subsidievergadering, welke te doen 

gebruikelijk wordt gehouden in het voorjaar, worden de binnengekomen verzoeken 

geverifieerd met de doelstellingen van onze stichting en tegen elkaar afgewogen. Hierbij 

wordt uiteraard rekening gehouden met de op dat moment beschikbare middelen, en met 
mogelijk grotere projecten die lopende zijn of worden verwacht. 

Buiten de subsidievergadering om is het in incidentele gevallen mogelijk een verzoek om 

subsidie in behandeling te nemen, zulks ter beoordeling aan het bestuur.  

In periode 2006 – 2015 is gemiddeld per kalenderjaar ca. € 28.000 aan subsidies verstrekt. 

  

Werving van gelden 
De stichting werft in principe geen gelden van derden. Teneinde de doelstellingen van de 

stichting te bereiken worden enkel middelen aangewend die worden verkregen uit het 

kapitaal der stichting. De inkomsten komen hoofdzakelijk voort uit de verpachting van 

landerijen (momenteel 149.46.92 ha). De pachtprijzen worden vastgesteld overeenkomstig 

het Pachtprijzenbesluit. 
 

  



 

 

Besluitvorming en bestuur 
Het bestuur der stichting vergadert zo dikwijls de voorzitter, respectievelijk twee 

bestuursleden dit wensen. Gebruikelijk is drie of vier keren per jaar te vergaderen. Alle 

besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen  

staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Van het verhandelde in de 

bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris respectievelijk de 

plaatsvervanger. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris, 
respectievelijk de plaatsvervanger(s). 

Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich 

schriftelijk vóór het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. De buiten de vergadering 

genomen besluiten worden toegevoegd aan de eerstvolgende notulen. 

 
 Toezicht bestuur 

Jaarlijks wordt in het najaar door de penningmeester een begroting opgesteld voor het 

komende boekjaar. Deze begroting wordt vastgesteld door het bestuur. 

In de jaarvergadering, aan het begin van het jaar, wordt door de penningmeester rekening 

en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Het bestuur heeft de bevoegdheid 

controle te doen uitoefenen door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant. Een 
kopie van de rekening en het jaarverslag wordt jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan het 

College van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. 

 

 Beheer 
  

Vermogen 
Hieronder volgt een beknopte weergave van de balans van de Stichting Gebroeders Hesse 

Fonds per 31 december 2015 (x € 1.000,-). 
 Activa   Passiva  
 Landbouwgronden € 1.490 Reserves en expl.saldo € 1.785

 Vorderingen en overlopende activa € 14 Kortlopende schulden   1 

 Liquide middelen € 282    
 Totaal € 1.786 Totaal € 1.786 

De waardering van de gronden is grotendeels gebaseerd op de waarde zoals deze is bepaald 

bij de vaststelling van de aanslag successierechten, ten tijde van de oprichting van de 

stichting. De bij de kavelruil in 2005 en 2011 verkregen gronden zijn gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs. 
Aangezien het kapitaal der stichting in stand moet worden gehouden, worden de 

spaartegoeden defensief uitgezet.  

 
 Kostenstructuur 

Het is een ongeschreven regel dat het bestuur generlei vergoeding ontvangt voor deelname 

aan het bestuur, behoudens reiskosten, waarvan overigens tot heden nagenoeg geen gebruik 

wordt gemaakt. De bestuurs- en representatiekosten bedroegen in 2015 2,5% van de totale 

uitgaven. De voornaamste overige kosten bedragen bank- en accountantskosten, alsmede 

waterschapslasten voor de gronden. Van deze laatstgenoemde kosten wordt de helft in 
rekening gebracht bij de pachters. 

   
 Taakverdeling 

De voorzitter leidt de vergaderingen en het bestuur: zij neemt initiatieven, coördineert en 

zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Tevens vertegenwoordigt zij de 

stichting waar nodig bij officiële gelegenheden.  

De penningmeester/secretaris heeft de navolgende taken: 

 Verzending van de agenda en de vergaderstukken; 

 Notuleren van de vergaderingen; 

 Verzorgen en afhandelen van correspondentie;  

 Bewaken van het archief; 

 Samenstellen van de begroting en het financieel jaarverslag, alsmede zorgdragen voor 
de accountantscontrole; 

 Fungeren als eerste aanspreekpunt van de stichting; 

 Bijhouden van de website; 

 Betaling van facturen en overige financiële handelingen (zie hierna); 

 Alle overige administratieve handelingen. 
 

 
 



 

 

Financieel-administratieve organisatie 
De penningmeester draagt zorg voor controle en betaling van de inkomende facturen, 

alsmede betaling van de subsidietoekenningen zoals door het bestuur besloten. Verder zorgt 

penningmeester ervoor dat de pachtgelden tijdig in rekening worden gebracht bij de 

pachters.  

De ontvangen facturen worden voorzien van een paraaf van akkoord door zowel de 

penningmeester als de voorzitter. Waar nodig draagt penningmeester zorg voor het 
overboeken van spaargelden van en naar de spaarrekening. Rekening en verantwoording 

met betrekking tot de betalingen wordt aan het einde van het jaar middels de jaarrekening 

en het jaarverslag afgelegd aan het voltallige bestuur.  
 

Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Gebroeders Hesse fonds bestaat uit 5 leden.  

De voorzitter der stichting wordt rechtstreeks benoemd door de Commissaris der Koning in 

de provincie Groningen. De overige vier bestuursleden worden eveneens benoemd door de 

Commissaris der Koning in de provincie Groningen, waarvan twee leden uit een bindende 

voordracht door het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, en twee leden uit een 

bindende voordracht door het bestuur van de gemeente Vlagtwedde. 
Het bestuur van de “Stichting Gebroeders Hesse Fonds” bestaat momenteel uit: 

 Mevr. A. Hadders   : voorzitter 

 Mevr. J.H. Haan-Blink : penningmeester/secretaris 

 Dhr. Prof. Mr. A. van Hall : lid 

 Mevr. L.A.M. Kompier  : lid 
 Dhr. H. Sinnema  : lid 

 

 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gebroeders Hesse Fonds 

 d.d. 19 mei 2016. 

 
Mevr. A. Hadders     mevr. J.H. Haan-Blink 

Voorzitter      penningmeester/secretaris 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Gebroeders Hesse Fonds stelt zich 
ten doel het bevorderen van de culturele belangen  
in de gemeente Vlagtwedde                                                                                                                                                  


