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Beleidsplan Lokaal Fonds Borne 
1. Inleiding  

De samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een beleid op 
het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit kunnen 
oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet 
altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Al deze ontwikkelingen maken 
nieuwe verbanden binnen de samenleving noodzakelijk. Het Lokaal Fonds Borne wil deze trends in de 
samenleving opvangen door als intermediair te fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten 
van netwerken, maar ook door financiële ondersteuning van groepen in de samenleving. Bij steeds 
meer mensen ontstaat de behoefte aan een gevoel om actief bij te dragen aan de kwaliteit van de 
eigen leefomgeving. Het idee achter het Lokaal Fonds Borne is dat iedereen met ‘Hart voor Borne’ 
kan bijdragen aan een gezonde en leefbare gemeente Borne. Dit kan zijn door het doen van 
aanvragen voor projecten in deze richting of door het doneren van gelden voor diegenen die op zoek 
zijn naar een charitatieve bestemming voor hun vermogen of nalatenschap.  

Het Lokaal Fonds Borne is er voor u! 

2. Doel  

Het Lokaal Fonds Borne is een stichting, opgericht in april 2020, die zich bezighoudt met het 
inzamelen van fondsen om daarmee projecten te ondersteunen die voor de Gemeente Borne van 
algemeen maatschappelijk nut zijn. De projecten moeten bijdragen aan een beter leefklimaat in 
Borne. De ondersteuning kan bestaan uit financiële en/of organisatorische ondersteuning. Het 
bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, een communicatieplan en een plan voor fondsenwerving . 
Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de inspanningen te kunnen meten en bij te 
sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te ondernemen activiteiten en het uitzetten 
van acties. Het bestuur van het fonds stelt ten behoeve van haar missie gelden beschikbaar, uit de 
opbrengst van het eigen vermogen.  

 

3. Ambitie  

Er zijn in Borne nog een aantal stichtingen actief die goede doelen ondersteunen. Het is onze ambitie 
om met deze stichtingen samen te werken en een sterk, zichtbaar netwerk te ontwikkelen. Het 
Lokaal Fonds Borne wil hierin de verbindende factor zijn. Het is gebleken dat een aantal initiatieven 
geen enkele bijdrage hebben kunnen krijgen omdat het doel niet binnen de doelstelling van 
desbetreffende stichting viel. Daar heeft het Lokaal Fonds Borne een vangnetfunctie. Dergelijke 
initiatieven die buiten de boot dreigen te vallen kunnen een beroep doen op het Lokaal Fonds Borne.  

Het Lokaal Fonds Borne heeft de ambitie om het vermogen te laten groeien en om steeds meer 
mensen te overtuigen van het nut van het lokaal fonds voor de Bornse samenleving. Dit doet zij door:  

1. Inhoud te geven aan haar makelaarsfunctie. Subsidievragers de weg te wijzen naar de juiste 
fondsen. 

2. Continue te werken aan het vertrouwen van de Bornse samenleving.  
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3. Zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid dat leidt tot vermogensontwikkeling.  
4. Zorgen voor een goed organisatorisch kader door het formuleren van beleid en het voeren 

van een goede en degelijke administratie.  
5. Het uitdragen van het Lokaal Fonds Borne als een goede ambassadeur.  
6. Zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording. 
7. Bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving 

heen. 
8. Beschikbaar maken van specifieke kennis. Het Lokaal Fonds Borne kan ook dienen als een 

paraplu organisatie (met ANBI status). Er kan dan nadrukkelijk gekeken worden in hoeverre 
het Lokaal Fonds Borne enkele taken van de fondsen kan versterken. Te denken valt aan: 
- Communicatie zoals website/portal, administratie, subsidieaanvragen bij landelijke 

fondsen, social media etc.  
- Discontinuïteit bijvoorbeeld door het wegvallen van bestuurders en het niet kunnen 

krijgen van nieuwe bestuurders. 
9. Het bemiddelen bij inzet van vrijwilligers. 
10. Ondersteunen van projecten vanuit een opgebouwde vermogenspositie.  
11. Verantwoord en onafhankelijk beheer van financiële middelen of kapitaalgoederen.  

 

4. Missie  

Door het bieden van een structureel systeem voor het ondersteunen van Bornse doelen en projecten 
levert het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Bornse 
samenleving. Het Lokaal Fonds Borne groeit op termijn uit tot een onafhankelijke instelling met een 
permanent of semipermanent vermogen om mee te werken. Om geld te genereren zal het fonds zich 
profileren door middel van communicatie en voorlichting.  

5. Uitgangspunten  

Het Lokaal Fonds Borne werkt vraag gestuurd. Aan de ene kant is het fonds afhankelijk van de 
projecten die door de Bornse samenleving aangeboden worden.  

Bij haar activiteiten hanteert het fonds de volgende uitgangspunten: 

- Streeft naar onafhankelijkheid in haar besluitvorming; 
- Opereert binnen de gemeente grenzen van Borne; 
- Is transparant van opzet en aanspreekbaar voor iedereen die Borne een warm hart 

toedraagt; 
- Verzamelt actief informatie over de ontwikkelingen in de samenleving;  
- Betrekt alle lagen van de samenleving;  
- Opereert vanuit een permanent vermogen; 
- Is constant op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen; 
- Handelt flexibel ; 
- Legt openbaar verantwoording af via haar website. 
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6. Motto van het Lokaal Fonds Borne. 

Bij de oprichting kreeg het Lokaal Fonds Borne het motto: "Hart voor Borne" waarmee wordt 
onderstreept dat het een echt gemeenschapsfonds is. Het fonds is in het leven geroepen op verzoek 
van burgers die voor hun vermogen of nalatenschap een bestemming dicht bij huis zoeken. Het fonds 
opereert binnen de gemeenschapsgrenzen en is transparant en aanspreekbaar voor iedereen die 
Borne een warm hart toedraagt. Onder het motto "Hart voor Borne” ontwikkelt het Lokaal Fonds 
Borne activiteiten op de volgende deelgebieden:  

- onderwijs 
- kunst en cultuur 
- Borns erfgoed 
- sport en recreatie 
- natuur en landschap 
- gezondheidszorg 
- jeugd- en ouderenzorg 
- toegepast onderzoek 
- sociale kwaliteit.  

 

7. Vertegenwoordiging  

Om een doelmatig en breed gedragen organisatie voor Borne te bewerkstelligen, is een 
vertegenwoordiging vanuit de samenleving noodzakelijk die over een breed netwerk beschikt. Om 
slagvaardig te kunnen werken is  in eerste instantie gekozen voor een klein bestuur. Later kan er 
gekozen worden voor een gelaagde opzet van bestuur en Raad van Advies. Het brede draagvlak van 
het Lokaal Fonds Borne komt onder andere tot uiting in de netwerken die de leden van beide 
organen om zich heen hebben en die zekerheid geven tot toegang in alle groepen van de Bornse 
samenleving. Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. In een later stadium zal 
een Raad van Advies  het bestuur ondersteunen bij haar activiteiten door het aandragen van 
projecten, het adviseren van het bestuur bij de besluitvorming, het bieden van ondersteuning bij 
publiciteit bij wervingsactiviteiten, het leggen van verbindingen tussen mensen, organisaties en het 
Lokaal Fonds Borne.  

8. Werkwijze  

Het Lokaal Fonds Borne beweegt zich binnen de gemeenschap op een aantal terreinen. Het fonds is 
gemakkelijk te benaderen voor donateurs en projectaanvragers. De bestuursleden zijn voor iedereen 
beschikbaar om informatie te verstrekken over de missie en de activiteiten van het Lokaal Fonds 
Borne. Het bestuur selecteert de projecten die zij wil ondersteunen met zorg, waarbij speciaal gelet 
wordt op de beoogde doelgroep(en) en het mogelijke resultaat van het project voor Borne. Het fonds 
zal in uitzonderlijke gevallen zelf projecten uitvoeren. De betrokkenheid blijkt uit financiële 
ondersteuning en het eventueel bemiddelen in managementcapaciteit voor grotere projecten en de 
inzet van haar netwerk, kennis en expertise.  
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9. Vermogenspositie  

De eventuele ontvangen schenkingen/legaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van het 
Lokaal Fonds Borne, waarvan het jaarlijkse rendement wordt benut voor activiteiten op de 
verschillende deelgebieden. Het bestuur beslist hierover.  

10. Projecten  

Het Lokaal Fonds Borne selecteert goede initiatieven binnen de doelstelling en verzorgt alle bijdragen 
binnen de regels en richtlijnen die door het Lokaal Fonds Borne zijn opgesteld.  

 


