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Waarom stichting Gorssels Erve? 

De dorpskern Gorssel, inclusief het aansluitende landelijk gebied, wordt gekenmerkt 
door een heel specifiek karakter. Dit bestaat uit een combinatie van: 

● de bijzondere geografische ligging, tussen twee Hanzesteden langs de IJssel 

● de vijf afwisselende landschappen: heide – bossen – coulissen – enken – 
uiterwaarden, met historische en culturele waarden 

● een bebouwingsstructuur van vrijstaande karakteristieke panden 

● een aantrekkelijk centrum met een vooraanstaand museum en winkels met 
regionale aantrekkingskracht 

● enkele unieke landgoederen met de daarop voorkomende bebouwing 

Veel dorpsgenoten voelen zich betrokken bij het dorp en zetten zich in om het 
bijzondere karakter van het dorp en het buitengebied te behouden en te ontwikkelen.  

Zo ook de stichting Gorssels Erve, een lokaal onafhankelijk fonds, oorspronkelijk een 
initiatief van voorheen Verenigd Gorssel, nu de Dorpsraad. De stichting is opgericht 
om kenmerkende elementen in de dorpskern van Gorssel en de voormalige Marken 
Gorssel en Eschede, met giften, erfstellingen en legaten te behouden of te 
herstellen. Een Gorssels fonds voor een Gorssels doel! 

De stichting stelt zich ten doel om:  

1. het Gorsselse dorpskarakter te behouden, en tegelijkertijd bij te dragen aan 
een evenwichtige ontwikkeling van een aantrekkelijk en toekomstbestendig 
dorp. 

2. bij te dragen aan het behoud én het terughalen van karakteristieke historische 
kwaliteiten in de dorpskern en het buitengebied. 

De aanpak van de stichting 

Mensen kunnen hun vermogen of nalatenschap geheel of gedeeltelijk afstaan aan 
Gorssels Erve. De stichting kan dat geld vervolgens besteden aan bijzondere 
initiatieven en elementen in het dorp.  

De stichting hecht aan een breed draagvlak voor de initiatieven die zij ondersteunt. 
Het dorpsplan ‘Denkend aan Gorssel‘ 2018-2013 vormt voor de stichting een 
inspirerend uitgangspunt en de basis voor haar denken en doen. Aan dit plan is door 
vele inwoners uit Gorssel bijgedragen. Het bevat vele thema’s die van belang zijn 
voor een aangenaam woon-en leefklimaat in het dorp en daarbuiten. Daarnaast staat 
er al acties geformuleerd die de Dorpsraad de komende jaren wil oppakken.  



Uitgaande van de doelstellingen van Gorssels Erve, zal het bestuur van de stichting 
bekijken of en zo ja, welke initiatieven uit het dorpsplan kunnen worden gesteund. 
Ook bij initiatieven die niet in het dorpsplan staan genoemd, zal overleg met de 
Dorpsraad worden gevoerd voor realisatie van de doelstelling van de stichting.  

Daarnaast zullen ook andere lokale contacten worden geïnitieerd om een goed 
overzicht te krijgen van  mogelijke projecten in Gorssel.  

Het werk van stichting Gorssels Erve is gericht op de volgende aanpak: 

● de tijdelijke/ kort cyclische aankoop van gronden en / of vastgoed ter 
voorkoming van herbestemmingen, die haaks staan op het behoud van het dorpse 
karakter 

● het geven van substantiële ondersteuning aan éénmalige initiatieven die op 
andere wijze niet gerealiseerd kunnen worden. Een bijdrage van de stichting gaat 
altijd op basis van cofinanciering  

● het realiseren van bijzondere maatschappelijke projecten  ( bv. waarbij er 
aandacht is voor verschillende doelgroepen, zowel jeugd als senioren) 

De stichting zal met minimale middelen haar activiteiten zo goed mogelijk meer 
bekendheid geven. Zo heeft de stichting een eigen website die wordt gehost onder 
www.gorssel.nl. Deze houden we up-to-date. Daarnaast zullen we komend jaar 
bekijken welke communicatie aanvullend nodig is om onze doelstellingen te 
realiseren.  

Het functioneren van de stichting 

Op 18 december 2003 is de stichtingsakte van het stichting Gorssels Erven 
gepasseerd. De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en 
heeft op grond van haar statutaire doelstelling, vrijstelling gekregen van de 
Belastingdienst te ’s Hertogenbosch, inzake artikel 24, lid 4 van de Successiewet en 
kan legaten, erfenissen en giften ontvangen. Giften zijn aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels. 

De stichting is samengesteld uit een bestuur van drie leden, die zich op persoonlijke 
titel beschikbaar hebben gesteld. Het bestuur is onafhankelijk en handelt zonder last 
of ruggenspraak en staat niet onder politieke invloed. Het bestuur zal uitsluitend 
besluiten nemen op basis van goed onderbouwde plannen, waarover jaarlijks 
verantwoording wordt afgelegd.  

Gorssels Erve staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Controle. Het 
bestuur zal zich bij elk concreet initiatief door de Raad van Controle laten bijstaan 
alvorens een besluit uit te voeren. De jaarlijkse accountantscontrole van het fonds 
wordt verricht door een erkende accountant. De jaarrekening zal op de website van 
de stichting worden geplaatst. 

Het bestuur zal strikte en volkomen geheimhouding betrachten omtrent verkregen 
schenkingen, erfstellingen en legaten tenzij de legaterende of schenkende partij 
uitdrukkelijk naamsbekendheid verlangt. Desgewenst kan het bestuur besluiten om 
onder verantwoording en volledige werking van de stichting Gorssels Erve een fonds 



onder naam te stichten, waarbij verstrekte legaten op verzoek en mits passend 
binnen de doelstellingen van de stichting, een specifieke bestemming krijgen. 
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