In verband met de ANBI-status van Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en
Groeningen staan onderstaande gegevens gepubliceerd op
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichtingleefbaarheid-vierlingsbeek-en-groeningen/
Naam van de instelling:
Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen
Als korte naam wordt ook gebruik gemaakt van de naam GroeVie.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer:
855418448
Kamer van Koophandel (KvK) nummer:
63828758
Post- of bezoekadres:
Postadres: Groeningsestraat 44a, 5826AD Groeningen
We geven de voorkeur aan communicatie per e-mail: StgGroeVie@gmail.com
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a) Het bevorderen van de leefbaarheid in Vierlingsbeek, Groeningen en omgeving
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) Initiëren/organiseren van activiteiten die direct de leefbaarheid bevorderen.
b) (Financieel) ondersteunen van activiteiten die direct de leefbaarheid bevorderen.
c) Initiëren/organiseren van activiteiten waarmee (financiële) middelen verkregen worden die
vervolgens gebruikt worden voor het bevorderen van de leefbaarheid.
d) (Financieel) ondersteunen van activiteiten waarmee (financiële) middelen verkregen worden
die vervolgens gebruikt worden voor het bevorderen van de leefbaarheid.
e) (Financieel) ondersteunen van andere stichtingen, verenigingen en/of groepen indien er
sprake is van leefbaarheid bevorderende activiteiten.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
De namen en functies van de bestuurders:
- Elisabeth Johanna Christina Maria (Lisette) Verploegen: voorzitter
- Maike Thijssen: secretaris
- Bram Margaretha Martinus Anthonius (Bram) Verstegen: penningmeester
Het beloningsbeleid:
Het bestuur en de andere ‘medewerkers’ krijgen geen vergoeding voor de tijd die ze besteden aan /
voor Stg GroeVie. Zowel bestuur als de overige ‘medewerkers’ werken volledig op vrijwilligersbasis.
Eventuele onkosten die gemaakt worden, kunnen wel vergoed worden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Aangezien de stichting pas recent opgericht is zijn er nog niet veel activiteiten uitgevoerd en is het
merendeel van de uiteindelijke activiteiten nog in de ontwikkel fase.
- Beheer en uitlening/verhuur van SymphonieKar (de evenementenwagen van het Symphonica
in Sporto project).
- Activiteiten ivm oprichting van deze stichting.
- Uitwerken van doelstellingen in concrete acties/activiteiten.
Een financiële verantwoording:
De stichting heeft niet als doel om winst te maken. Wel wordt getracht een beetje reserves op te
bouwen om onverwachte kosten op te kunnen vangen en om eventuele tegenvallende inkomsten
(vanuit vrijwillige bijdrages / sponsors / activiteiten / etc.), niet direct consequenties voor het
voortbestaan te laten hebben. De boekhoudwijze en boekhouding wordt jaarlijks door een
onafhankelijke persoon die buiten de stichting staat en kennis van boekhouding heeft gecontroleerd.
Aangezien de stichting pas recent opgericht is, is er nog geen mogelijkheid tot het publiceren van
financiële cijfers over het afgelopen boekjaar.

