Doel van de Stichting Groos op Hoogland
1 januari 2014 is het 40 jaar geleden dat de gemeente Hoogland werd geannexeerd door de
gemeente Amersfoort. Het doel is om eens in de vijf jaar activiteiten te organiseren om de
Hooglandse identiteit en saamhorigheid te versterken.
Stichting Groos op Hoogland ondersteunt projecten die voldoen aan de statuten met diensten
en geld.
Er wordt samengewerkt met de verenigingen in Hoogland.
Doelstelling van de Stichting Groos op Hoogland is het behouden, het onderhouden, het
behartigen, het verbeteren, en het bevorderen van de belangen van;
 de onderlinge contacten in;
 de saamhorigheid tussen en in;
 de identiteit van;
 de sociale activiteiten van;
 het sociale leven in;
 de leefbaarheid van;
 en het welzijn van;
 de Hooglandse gemeenschap

Activiteiten
De activiteiten die georganiseerd zullen worden in 2014 zijn o.a.:
















De Groos kruiwagentocht.
Wandeltocht langs Hooglandse grenzen
Verenigingenmarkt
Hoogland dweilland
Concert Hooglandse liederen
Kunstroute
Hooglandse oude gerechten dag
Hooglandse zijspan toertocht (met gehandicapten)
Dorpsreünie
Hooglandse speelfilms
Hooglandse polder trekker tocht
Concert met Maastrichter Staar
Uitgave van boek met oud Hooglandse verhalen
Uitgave van Glossy over Hoogland en zijn activiteiten
Expositie over “Beelden Annexatie”

Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier, zoals tijdens
contacten met relaties, zowel zakelijk als privé.
Naast donaties van vaste donateurs, die één keer in de vijf jaar een bijdrage leveren van
minimaal € 40,-, ontvangen wij ook donaties van het bedrijfsleven.

Samenwerking
De Stichting Groos op Hoogland werkt samen met het Hooglandse verenigingsleven. De
diverse verenigingen ondernemen en organiseren diverse activiteiten. De Stichting Groos op
Hoogland zal hierin een coördinerende en stimulerende rol spelen.

Beheer van de fondsen
De fondsen van Stichting Groos op Hoogland zijn bescheiden en worden beheerd door de
Stichting zelf. De Stichting heeft bij de Rabobank een rekening geopend met nummer:
13.94.484.03. IBAN: NL44 RABO 0139 4484 03.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven van
oprichtingskosten, inschrijving kamer van koophandel en onkostendeclaraties. In de statuten
is uitdrukkelijk aangegeven dat bestuursleden geen beloning krijgen voor hun
werkzaamheden. (artikel 3, lid 6)

Besteding van fondsen
De besteding van de fondsen gebeurt in overleg met de organiserende verenigingen. De
besteding hebben te maken met onkosten die zij maken voor het organiseren van hun
activiteiten welke verband houden met het lustrum.

Rechtsvorm
Groos op Hoogland is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-,
Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 59182636, met als adres Lindelaan 19, 3828 CD
te Hoogland.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) is: 853355964
en is tevens het fiscaalnummer van de stichting.
De akte is ingeschreven op 31 oktober 2013.

