een 4-generatie-park voor iedereen.
Beleidsnotitie
In 2021 wordt midden in het dorp Beltrum een 4- generatiepark gerealiseerd. Het park wordt gemaakt
voor alle leeftijden en doelgroepen en streeft tegelijkertijd naar verbinding, beleving, beweging en
saamhorigheid . Kortom, meer dan een park voor iedereen!
Het park wil midden in de samenleving in de gemeenschap van Beltrum en omstreken staan.
Dat het park daarom een vier-generaties-park wordt genoemd, is dan ook niet voor niks.

Het park De Stroet is veel meer dan louter een ontmoetingsplek. Het park is zo ingericht dat diverse
leeftijdsgroepen worden uitgedaagd om te spelen en te bewegen. Het unieke concept bevordert in grote
mate de participatie, de sociale cohesie én de vitaliteit van het dorp. Niet alleen de unieke inrichting van
het park maar ook het organiseren van diverse activiteiten voor de verschillende leeftijd- en doelgroepen
(op gebied van sport, spel, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, …) draagt hiertoe bij.
Het park richt enerzijds op deze diverse groepen maar wil anderzijds juist ook zorgen voor verbinding
door mensen uit deze groepen juist ook samen te brengen.
Fleurig, kleurig en geurig, een park vol zintuigen prikkelende bloesem.
Beleving, beweging en uitdaging, een park vol speel- en beweegtoestellen die uitdagen en de fijne
en grove motoriek stimuleren en ontwikkelen.
Voelen, verzorgen en verbinding, de (aai-)dieren in het dierenverblijf zorgen voor een glimlach
op ieders gezicht.
Passie, uitdaging en vertier, het park en de diverse activiteiten zorgen voor vermaak, ontspanning
en ontmoetingen.
Samengevat:
• De doelstelling is:
		 • Het realiseren en exploiteren van een speel en beweegpark met passende activiteiten
			voor alle leeftijden
		 • Het leveren van een actieve bijdrage aan vitaliteit en sociale cohesie in het dorp
		 • De stichting beoogt het algemeen nut, zonder winstoogmerk
• “Voor elk wat wils”, op het gebied van spel, spelen, bewegen, beleven en ontmoeten 			 dat is het streven. Iedereen kan meedoen, ongeacht inkomen, leeftijd of herkomst.
• De lokale gemeenschap draagt de financiële lasten van de exploitatie en instandhouding van het
		 park door donaties, giften of schenkingen.
• De initiële investering bedraagt circa € 350.000,=. Hiervoor zijn bijdragen ontvangen van de EU,
		 Provincie, Gemeente en diverse fondsen en donaties van bedrijven.
• Het bestuur heeft connecties en draagvlak in de gemeenschap en zorgt samen met vele vrijwilligers
		 zonder winstoogmerk en zonder vergoeding voor een aansprekend activiteitenprogramma.
• Via sociale media zullen we onze communicatie naar gebruikers en donateurs gaan verzorgen
		 en het activiteitenprogramma uitdragen, dat vanaf 2022 gaat starten.
• Wij nodigen inwoners en bedrijven uit om hun steentje bij te dragen aan gezamenlijk succes.
		 Uiteraard horen daar ook €€€€€ bij.
• De Stichting beschikt over de ANBI status, zodat ook de goede gevers een fiscaal aantrekkelijke
		 mogelijkheid hebben om te doneren aan de stichting.

Kerngegevens:
• Naam:			 Stichting Speel en Beweeg Park De Stroet, Beltrum
• KvK registratie nummer:		70827036
• RSIN/Fiscaal nr.:		858475133
• Bankrekening: 		 NL32RABO 0327 7196 05
• Postadres:			 Speel en Beweegpark de Stroet, Beltrum
							 Grutto 20, 7156 HA Beltrum.
• E-mail:			info@parkdestroet.nl
• Website:			www.parkdestroet.nl
• ANBI – status:
		 Verleend per 01-01-2021
Project:
• Locatie Park: 		 tegenover Meester Nelissenstraat 21, Beltrum
• Realisatie en openstelling
Park de Stroet: 		 vanaf augustus 2021 open.
• Investering in de aanleg:		ca. € 350.000
• Jaarlijkse exploitatie:		ca. € 12-15.000
• Officiële opening:		 Voorjaar 2022.
Bestuur:
• Het bestuur en de vrijwiligers ontvangen geen beloning voor hun activiteiten
Samenstelling:
• Voorzitter:
		 Sander Esselink
• Secretaris:			 Rinske Massop
• Penningmeester:		 Karin Ballast
• Leo Scharenborg:		projectleider
• Richard Stortelder:		 beheerder park
• Chantal Papen: 		activiteitencoördinator

Beltrum: januari 2022.

