Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen
ANBI-status

Vereiste vermelding van gegevens in verband met de ANBI-status
Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen
De Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen, hierna te noemen LBG, is opgericht op 10-01-2006.
De leefbaarheidsgroep heeft de vorm van een stichting en is 18-01- 2006 ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 09157364.
RSIN/Fiscaal nummer 8168 52 649.
Het postadres is:
Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen,
Dorpsstraat 84,
6617 AE Bergharen
LbgBergharen@bergharenhernenleur.nl
Website: www.bergharenhernenleur.nl/leefbaarheidsgroepen/leefbaarheidsgroep-Bergharen

Pagina 1.
Inhoudsopgave.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan nieuwe voorwaarden: de
publicatieplicht van o.a. gegevens, activiteiten, financiële verantwoording. Met bijgevoegde
documenten voldoen wij hiermee aan deze vereisten.
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Financieel jaarverslagen zie bijlagen

Doelstelling.
Het doel van de LBG is de leefbaarheid van de bevolkingsgemeenschap van het kerkdorp
Bergharen op sociaal, economisch, cultureel en maatschappelijk terrein en alles wat daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt te bevorderen.
Ze probeert dit doel te verwezenlijken door:
•
•
•
•

overleg met de inwoners om de wensen van de inwoners te inventariseren
overleg met de gemeentelijke overheid en andere maatschappelijke organisaties
en verenigingen
werkzaamheden te initiëren ter versterking van de sociale structuur in
het woongebied van het kerkdorp Bergharen
te participeren in de samenwerkingsorganisatie van de dorpshuizen in
Bergharen en Hernen-Leur en sportcomplex Schaarweide.

De leefbaarheidsgroep speelt zo een rol in het systeem van burgerparticipatie van de
gemeente Wijchen en overlegt met de wijkwethouder, de wijkcontactadviseur, de
wijkbeheerder e.a.
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Samenstelling van de leefbaarheidsgroep.
De LBG bestaat uit vrijwilligers en is daarmee niet persé een representatieve afspiegeling van het
dorp, maar er zijn voldoende mensen lid om een goed beeld te krijgen van wat er in het dorp
speelt.
Het bestuur van de LBG bestaat momenteel uit:
• Geert Jan Velings, margee.velings@gmail.com
• Henk Borghardt, henk.borghardt@gmail.com (secretaris),
• Bas Hogenkamp, Bas@hoog.nl (penningmeester),
• Ad van Tilborg,
• Alwies Lukkezen,
• Myriam Arntz.
• Belinda van Doornik
• Gerry van Beuningen
Belangrijkste aandachtspunten zijn
• Ruimtelijke kwaliteit
• Voorzieningen
• Duurzaamheid/ verduurzaming
• Woningbouw
• Samenwerking dorpshuizen en sportcomplex Schaarweide
Het bestuur van de LBG vergadert tenminste 6 keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of
twee leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. Tijdens deze vergaderingen worden de
werkzaamheden van de actuele agendapunten esproken en eventueel bijgesteld.
Het dagelijks bestuur van de LBG wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en
de penningmeester.
De vergaderingen zijn openbaar.
Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen
Namens het bestuur,

Bergharen, 01 augustus 2020
Henk Borghardt, secretaris
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Overige informatie.
Werknemers.
Er zijnr geen personeelsleden in dienst van de LBG.
Bezoldiging bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden'------Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun ----functie gemaakte kosten
Samenstelling vermogen.
Het vermogen van de LBG bedraagt per 31 december 2020 € 16.776,—.
In dat bedrag is het banksaldo én de aan het stukje grond toegekende waarde opgenomen.
Gerealiseerd tussen 2014 - 2020 o.a.:
• Herinrichting van het Oude Korfbal Veld en Het Weemse Bosje tot multifunctionele buiten
accommodatie /openlucht ontmoetingsplek ‘De Uitloper’
• Website en daaraan gekoppelde Facebookpagina.
• Eetkamer
• Inloophuis senioren
• Verbeteringen verkeersveiligheid en voorlichting sociale veiligheid
• Wandel 2 daagse
• Onkruidverwijdering van trottoirs door inwoners met als beloning muntjes in te leveren bij
de lokale middenstand
• Burgerschouw waarbij vrijwilligers een paar maal per jaar de infrastructuur van het dorp
onder de loep nemen teneinde verbeterpunten te inventariseren
• Het samen met de Leefbaarheidsgroep Hernen-Leur ontwikkelen van een projectplan
‘gemeenschappelijke voorzieningen’ met als kernpunten :
* Zorg/ Positieve Gezondheid met als onderverdeling: 1stelijns zorg, zorg en wonen.
* Sport en bewegen.
Op elk van deze terreinen zijn uitwerkgroepen ingesteld. Deze hebben in 2020 geleid tot het
aanstellen van een tweetal Dorpsondersteuners voor de drie dorpen en een
Samenwerkingsovereenkomst tussen de LBG’s van Bergharen en Hernen-Leur de
dorpshuizen De Zandloper in Bergharen, De Mijlpaal in Hernen en de Stichting Schaarweide
voor wat betreft buiten(sport)activiteiten..

n
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Hoofdlijnen van beleid voor 2021 e.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verder werken aan een centrumplan gericht op de verfraaiing van de Dorpskern
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied
Uitbreiding en verbetering van fiets- en wandelpaden
Wonen in Bergharen met alles wat daarbij komt kijken
Stimuleren van toerisme en recreatie
Verbeteren van de verkeersveiligheid
Initiatieven op het gebied van verduurzaming/ duurzaamheid
Boven dorpse samenwerking met de LBG Hernen/ Leur, de Dorpshuizen van Bergharen en
Hernen-Leur en Sportpark Schaarweide gericht op samenwerking en voorzieningen op het
gebied van Zorg/ Positieve Gezondheid, Sport en Bewegen, Onderwijs

Het financieel jaarverslag 2019 is op 25 juni 2020 definitief vastgesteld
Het financieel jaarverslag 2020 is op 30 augustus 2021 definitief vastgesteld

