Wat is de Rabo Streekrekening?

Het succes van
de Rabo
Streekrekening

De Streekrekening is een dagelijks opvraagbare zakelijke spaarrekening met een marktconforme variabele
rentevergoeding. De Rabobank schenkt vijf procent
bonus over het bedrag van de jaarlijkse rentevergoeding aan een gelieerd streekfonds. Spaarders kunnen
eenzelfde (of hoger) percentage aan het streekfonds
doneren.

“Een professioneel streekfonds maakt
de verbinding tussen nu en de toekomst,
net als de Rabobank. De Streekrekening
Utrechtse Heuvelrug had in korte tijd al 30
miljoen in kas, dat geeft de verbondenheid
van de stakeholders goed weer, een mooi
voorbeeld van coöperatie.”
Jan Berkhof, directeur Rabobank Hilversum,
Vecht en Plassen (voorheen directeur Rabobank
Utrechtse Heuvelrug)

Waarom is de Rabo Streekrekening belangrijk voor streekfondsen?
In 2009 introduceerde Rabobank de Streekrekening,
in het Brabantse Groene Woud. Inmiddels zijn er in
Nederland 17 streekfondsen die inkomsten krijgen
uit een Streekrekening. In 2012 ging dat in totaal om
meer dan € 570.000,- (waarvan ruim
€ 140.000 uit renteschenkingen).
Ruim 20 nieuwe initiatieven staan in de startblokken.
De Streekrekening is dus een succes, zowel voor
natuur en landschap, als voor de Rabobanken!

Voor veel streekfondsen is de Rabo Streekrekening de startmotor: het stimuleert organisaties tot samenwerking, draagt bij aan het vinden van goede bestuursleden voor het streekfonds en tot het enthousiasmeren van iedereen die betrokken is bij een bepaald gebied.
De drempel voor bedrijven en instellingen in de regio om zich te verbinden met hun landschap is dankzij de Rabo Streekrekening laag. De Streekrekening is een prachtig instrument in de communicatie en profilering van een streekfonds.
De Streekrekening is meestal niet de enige geldstroom voor een streekfonds. Vaak
ontwikkelt een streekfonds zich tot de spil in het samenbrengen van publiek en privaat
geld ten behoeve van gebiedsfinanciering. Publieke geldstromen, bedoeld voor een gebied met een streekfonds, kunnen ook –bijvoorbeeld via het Nationaal Groenfonds– op
een Streekrekening worden geplaatst. Verder heeft ieder streekfonds zijn eigen aanpak in
het ontwikkelen van meer inkomsten: giften en legaten, adoptie van landschapselemen-

“Zonder de samenwerking van Rabobank Utrechtse Heuvelrug en
Utrechts Landschap in het streekfonds Utrechtse Heuvelrug was het niet

Wat is een streekfonds?
Een streekfonds (of landschapsfonds/
gebiedsfonds) is een gebiedsorganisatie
met als doel in een regio bij te dragen
aan een mooi landschap, waar het goed
wonen, werken en recreëren is en waar
bewoners en omwonenden zich mee
verbonden voelen.
Een streekfonds heeft vaak een brede
doelstelling, gericht op het landschap in
ruime betekenis. Het gaat dan meestal
om behoud en herstel van het landschap, herstellen en behouden van
natuurwaarden, cultuurhistorie en
leefbaarheid: wat alles ten goede komt
aan de vitale economie van het gebied.
Door een streekfonds worden bijzondere
projecten gefinancierd, of kunnen lang-

jarige contracten worden aangegaan
met boeren voor het in stand houden
van het cultuurlandschap.
Een streekfonds wordt gevoed door
geld uit particuliere bron (privaat
geld) en/of van overheden (publiek
geld, bijvoorbeeld subsidies).
Een streekfonds komt tot stand op
initiatief van meerdere lokale of
regionale organisaties, die zich willen inzetten voor het behoud van
een landschap en de leefbaarheid
in een bepaald gebied. Vrijwel altijd
zijn zowel landbouw-, landschapsen natuurorganisaties, en (recreatie)
ondernemers betrokken bij een
streekfonds.

ten (Via Natura/Ooijpolder), loterijen, compensatiegeld (Midden Delfland), verkoop van
(streek)producten (Het Groene Woud): de voorbeelden zijn legio! Dankzij de Rabobank ontstaat er een mooie kettingreactie: de rol van de Rabobank werkt inspirerend op het instappen van bedrijven in de Rabo Streekrekening; en vervolgens fungeert de Streekrekening als
katalysator voor andere partijen om (op andere wijze) aan het streekfonds bij te dragen.
Dankzij de Rabo Streekrekening worden meer duurzame structurele geldstromen
gegenereerd voor het landelijk gebied. De Rabo Streekrekening fungeert als hefboom.
“Het is goed dat dankzij de Streekrekening op een slimme
manier privaat geld wordt gekoppeld aan het beheer van natuur
en landschap, dit soort initiatieven ondersteunen wij graag.”
Walter Kooy, directeur Nationaal Groenfonds

mogelijk geweest om een schaapskudde te laten dwalen over terreinen van
meerdere terreineigenaren. Het streekfonds verbindt en maakt mogelijk!”
Saskia van Dockum, directeur Utrechts Landschap

Waarom is de Streekrekening interessant voor Rabobanken?
Rabobank vindt het belangrijk dat het platteland –en daarmee verbonden het landschap– mooi en leefbaar blijft. Dat boeren een vitaal bedrijf kunnen runnen, en dat
bewoners er prettig wonen. Daarom heeft de Rabobank destijds de Streekrekening
geïntroduceerd. Door de Streekrekening te verbinden met een streekfonds kan de
Rabobank direct bijdragen aan een mooi en leefbaar platteland in de directe omgeving
van haar klanten.
Er is een aantal goede redenen voor een Rabobank om te besluiten de streekrekening
op te nemen in haar zakelijke productaanbod.

 Marketinginstrument
Met de Streekrekening heeft een Rabobank een ingang naar nieuwe klanten/nieuwe doelgroepen: met
het landschap als bindende factor! Acquisitie voor de
Streekrekening wordt óók door de andere betrokken
partijen bij het streekfonds gedaan. Dit kan deuren
openen die voorheen gesloten bleven.
De Streekrekening kan voor een bedrijf of instelling
de eerste kennismaking met de dienstverlening van
de Rabobank zijn en leiden tot het afnemen van meer
producten. De voor de Rabobank aan de Streekrekening
verbonden kosten verdienen zich op deze wijze terug.
Ook de binding met bestaande klanten wordt versterkt.
Streekrekeninghouders en andere betrokkenen bij het
streekfonds kunnen periodiek bij elkaar gebracht worden.
Vanuit zo’n “business café” kunnen nieuwe interessante
allianties ontstaan. De Rabobank zal in communicatieuitingen van het streekfonds (bijvoorbeeld over de bestedingen van het fonds) worden genoemd. Dit draagt bij aan
de door de Rabobank gewenste profilering in de regio.

 Coöperatieve activiteit

Vragen/antwoorden

De Rabobank is van oudsher sterk geworteld in de
samenleving.
Het coöperatief dividend fonds is daar een concrete
uiting van: financiële bijdragen voor maatschappelijke doelen in de omgeving van de bank.
De Rabobank kan er voor kiezen de jaarlijkse bonus
op de Streekrekening te zien als een uitkering van
coöperatief dividend.

 Hoe kan een Rabobank beginnen met een

 Profilering/maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Met een Streekrekening kan een Rabobank zich in de
regio profileren als een maatschappelijk betrokken
bank, geworteld in het landelijk gebied. Initiatieven
voor streekfondsen komen uit de samenleving, vaak
vanuit een samenwerking tussen natuurorganisaties
en de agrarische sector.
Met het streekfonds kunnen afspraken worden gemaakt over gezamenlijke activiteiten, excursies in het
gebied en vermelding in uitingen van het streekfonds.
De communicatie van de lokale Rabobank en het
streekfonds kunnen elkaar op die manier versterken.
Met de Streekrekening biedt de Rabobank aan bedrijven en instellingen een praktische en laagdrempelige
mogelijkheid om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, door Maatschappelijk Verantwoord te Sparen!

“Als lokaal betrokken bank met het grootste klantbestand en als
marktleider in de bedrijvenmarkt, hebben wij een zeer goed platform
om een streekrekening te promoten. Zo staan we samen sterker in het
versterken van de economische kernwaarden van de regio.”
Hans Barelds, directeur Rabobank Dommel en Aa

Streekrekening?
De Rabo Streekrekening is een zakelijk spaarproduct
ontwikkeld door Rabobank Nederland. Rabobanken kunnen informatie hierover vinden op het Rabo-intranet.
Initiatieven ontstaan altijd vanuit de streek zelf.
Zo ontstaat de behoefte aan een streekfonds. De opbrengsten van een Streekrekening dienen ten goede
te komen aan een instelling met een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) status. Informeer bij het provinciaal Landschap en/of bij het Nationaal Groenfonds
of er in de regio al een initiatief voor een streekfonds
is, waarbij u kunt aansluiten.

 Heeft de Streekrekening nog wel zin, als
overheden straks worden verplicht tot
Schatkistbankieren?
Jazeker: de ervaring leert, dat overheden weliswaar een
belangrijke aanjaagfunctie hebben, maar dat uiteindelijk de inbreng vanuit bedrijfsleven en instellingen zorgt
voor het duurzame volume op een Streekrekening.
Nationaal Groenfonds (NGF) is een belangrijke partner
voor streekfondsen. Het Groenfonds is bereid om op
iedere startende Streekrekening één à twee miljoen
Euro te stallen (als de eigen liquiditeit dit toelaat).
Oók kan het Groenfonds gelden die door overheden bij
het NGF gelabeld zijn afgestort, op een Streekrekening
zetten. Uiteraard een Streekrekening die betrekking
heeft op een desbetreffend gebied.

 Hoe houd ik zeggenschap over de besteding
van het geld uit de Streekrekening?
Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Rabobank en het streekfonds. Daarin zijn de voorwaarden
t.a.v. de besteding van het geld –en ontbindende
voorwaarden– vastgelegd.

 Waar vind ik meer
informatie?
Op www.streekfonds.nl, een
initiatief van De12Landschappen, staat alle informatie over
streekfondsen en Streekrekeningen, en staat een overzicht
van alle (initiatieven voor)
streekfondsen in Nederland.
Ook www.nationaalgroenfonds.nl geeft veel informatie
over het oprichten van een
streekfonds (zie “opzetten
gebiedsfondsen”).

