
In verband met de ANBI-status van Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en 

Groeningen staan onderstaande gegevens gepubliceerd op 

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-

leefbaarheid-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: 

Er vallen diverse werkgroepen onder de stichting die activiteiten organiseren. In de corona periode 

zijn veel activiteiten niet doorgegaan, maar we zien dat de meeste activiteiten inmiddels weer 

opgepakt worden. 

- Biercantus: Met vele dorpsgenoten en door het succes ook enkele mensen van buiten onze 

dorpen samen met een live band en diverse zangers met name Nederlandse en Duitse liedjes 

uit volle borst (mee)zingen onder het genot van een grote hoeveelheid bier/wijn (en voor 

sommige of voor de afwisseling water/frisdrank). Harstikke gezellig en de opbrengsten gaan 

volledig naar BiblioBeek onze lokale Bibiotheek. De Biercantus organisatie, heeft in de 

afgelopen jaren het stokje doorgegeven aan de volgende groep m.b.t. de organisatie en na 

vele jaren Biercantus is besloten om deze activiteit (voorlopig) te stoppen. 

- Beek an Toffel: Hierbij kan iedereen zich aanmelden om te komen eten. Waar je gaat eten en 

wat je te eten krijgt is een verrassing.  Op een aantal locaties in Vierlingsbeek / Groeningen 

(exacte aantal is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) zal een lokale kok (inwoner van 

Vierlingsbeek / Groeningen die graag voor een grote groep wil koken en waar uit ervaring is 

gebleken dat deze persoon dit ook goed kan) een lekkere maaltijd klaarmaken. De 

deelnemers weten niet waar en met wie je gaat eten. Je ontmoet hierdoor verschillende 

mensen en kunt interessante gesprekken hebben. Dit is reeds vele jaren succesvol verlopen, 

waarbij sommige koks inmiddels gestopt zijn en er ook een aantal nieuwe begonnen zijn. De 

koks hebben besloten om het eerste half jaar van 2022 nog geen data te plannen omdat ze 

de corona ontwikkelingen even aan willen kijken. Later in 2022 zullen ze opnieuw evalueren 

of ze dan wel datums uit gaan geven waarop mensen zich kunnen aanmelden. 

- Hap en Stap: Voorheen bekend als Happen en Stappen vogelhuiswandelroute. Deze 

wanderroute is begin 2022 na een zeer rustige periode door corona en het stoppen van twee 

deelnemende restaurants volledig opnieuw opgezet en nu onder de naam Hap en Stap. Met 

twee nieuwe eetgelegenheden en een restaurant wat al vanaf het begin meedoet, wordt een 

volledige lunch verzorgt met tussendoor 3 delen wandelroute die je van de ene naar de 

andere eetgelegenheid voeren. Tijdens de wandelroutes wordt de mooie omgeving van 

Vierlingsbeek en diverse (historische) punten bezocht en toegelicht. Deze activiteit is het hele 

jaar rond beschikbaar. 

- Koningsdag: Ieder jaar op Koningsdag (en voorheen op Koninginnedag) wordt er voor de 

(kleiner) kinderen nabij de school diverse activiteiten georganiseerd. Ook aan de ouders 

wordt gedacht, zodat het voor iedereen een gezellige dag is. 

- Symphonikar: De symphonikar is een podiumwagen die beschikbaar wordt gesteld voor het 

organiseren van activeiten, optredens, huldigingen, schoolverlaters, etc. 

- Bekse Bruggenloop: hardloopwedstrijd voor jong en oud (in diverse routes/afstanden) die 

diverse jaren georganiseerd is. Deze activiteit is inmiddels gestopt en vervangen door Family 

obstacle run om het wat minder individueel te maken en meer samenwerking en interactie 

tussen jong en oud te krijgen. 

- Familiy obstacle run: Een activiteit die inmiddels ook al weer enkele jaren georganiseerd 

wordt. De run staat volledig in het teken van bewegen, obstakels, modder en vooral plezier. 

Een run van ongeveer 2 km met onderweg diverse soorten (kindvriendelijke) hindernissen. 

Ook deze activiteit is na de stop i.v.m. corona weer terug op de agenda. 

- Dorpsquiz ‘k Wèt’t: Strijd tussen diverse teams, ieder bestaande uit een flinke groep mensen 

van jong tot oud. Ieder team krijgt een boekwerk met vragen en opdrachten, welke op een 

vastgesteld tijdstip in de avond weer ingeleverd moeten worden. Welk team heeft de meeste 

punten gescoord en wint. Leuke avond gegarandeerd.  



- Bèèk ruumt op en Gruuninge ok: 1 dag per jaar waarop alle inwoners van Vierlingsbeek en 

Groeningen tegelijk een Garage sale kunnen houden en waarbij de adressen die meedoen 

dan ook overzichtelijk gepubliceerd worden.  

- En dan zijn er nog diverse andere verenigingen/organisaties die we in verschillende vormen 

ondersteunen met hun eigen 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 bij 

activiteiten op te kunnen vangen. Zodat die niet direct consequenties voor het voortbestaan van de 

activiteit of de stichting hebben. Ook zijn er activiteiten die zichzelf überhaupt niet kunnen 

bekostigen, maar die we voor de leefbaarheid in onze dorpen wel in stand willen houden. Hiervoor 

zijn ook financiële middelen nodig. 

 

 
 



 


