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1

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard.
Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard is opgericht op 30 mei 1974. De Stichting heeft haar statutaire zetel op de
Schoofbandweg 1, te Rossum, gemeente Maasdriel.
De doelstelling van de stichting is drieledig:
-Het bevorderen van een goed leefmilieu in de Bommelerwaard en het beschermen van natuurlijke rijkdommen en
bebouwing inclusief het bestrijden van milieubederf.
-Het verrichten van diensten ten uitvering aan het beheer en ter bevordering van het in stand houden van
landschapswaarden.
-Het verzorgen van voorlichting en andere handelingen die bevorderlijk kunnen zijn met vorenstaande.
Bij het opstellen dan dit beleidsplan is rekening gehouden de eisen van de ANBI-status.
Dit plan geeft inzicht in:
Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting;
Werkzaamheden (projecten) van de stichting;
Financiën;
De beleidsmanier waarop de Stichting geld werft;
Het beheer van vermogen van de stichting;
De besteding van het vermogen van de stichting;
Het functioneren van het bestuur.
Het opstellen van dit beleidsplan is onderdeel ten behoeve van
Het aanvragen van ANBI-status bij de belastingdienst;
Transparantie scheppen over de plannen van deze stichting.
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2.1

Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens

Statutaire naam:
Organisatietype:
Opgericht:

Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard
Stichting
30 mei 1974

KvK nummer:
Banknummer (IBAN):

11046389
NL25 TRIO 0320 3545 04

Fiscaal nummer (RSIN):

816269609

Postadres:
Telefoonnummer:
Website:
E-mail:

Schoofbandweg 1, 5328 JA Rossum
06-51234183
https://www.dorpenlandschap.nl/
dorpenlandschap@gmail.com

Werkgebied:
Doelgebied:

Nederland
Bommelerwaard inclusief alle aanpalende gebieden die invloed hebben

2.2

Bestuur

Functie:
Naam
Geboortedatum
Bevoegdheid:

Voorzitter
Paul Reinier Marie van Haren
05-03-1955
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Functie:
Naam
Geboortedatum
Bevoegdheid

Bestuurslid
Gijsbert Berend Smit
10-04-1958
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Functie:
Naam
Geboortedatum
Bevoegdheid

Penningmeester
Theodoor Willem Arius Frowein
31-05-1967
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Visie, missie en ambitie

Maatschappelijk
Er is een belangrijke interactie tussen mens, omgeving waaronder natuur en natuurwaarden. Natuur, natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden zorgen voor een groot deel voor (mentale) gezondheid, welzijn en geborgenheid van mensen.
Genoemde waarden staan onder druk en behoeven bescherming en belangenbehartiging.
Visie
Als stichting zetten wij ons in voor het verwezenlijken van een beter leefmilieu: versterking van landschappelijke
waarden, natuurlijke rijkdommen en het bevorderen van landschaps- en dorpsschoon.
Missie
Concreet houdt dit in dat wij, naar ons vermogen, ons zullen inzetten op publiek, juridisch en uitvoerend vlak om de visie te
realiseren.
Ambitie
Het streven is om de middelen van de stiching in tijd en geld zo in te zetten dat behoud en versterking van de genoemde
waarden in de Bommelerwaard op een meest effectieve manier geschied.

4

Doelstelling, Doelgroep en Betrokkenheid

Doelstelling 2022-2023
Voor de komende beleidsperiode zijn de volgende doelstellingen vastgesteld
-Uitvoeren van beheersactiviteiten in de diverse gebieden die onder de verantwoording van de stichting vallen conform de
afspraken met de opdrachtgevers (Provincie Gelderland, Park Management, etc)
-Advisering over landschaps- en dorpsschoon aan partijen
-Informeren van donateurs, belangstellenden en andere over de activiteiten van de stichting alsmede het werven van fondsen
-Het voeren van (juridische) procedures daar waar dit nodig is om behoud op verbetering noodzakelijk is
Doelgroepen
Donateurs, belangstellenden, gebiedspartijen zoals boeren, beheerders, bevoegd gezag waaronder Gemeente, Provincie, Rijk
alsmede andere belangengroepen.
Bereiken doel
Het streven is om jaarlijks voortgang te kunnen zien en rapporteren in het jaarverslag van de stichting. Doel kan zijn
verbetering van, maar ook behoud.
Betrokkenheid van de omgeving
Betrokkenheid van mensen is essentieel voor het succes. Betrokkenheid om samen te werken aan de omgeving, te doneren,
betrokkenheid van de politiek en het ambtelijk apparaat om de omgeving te beschermen.
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5.1

Middelen en stichtingskosten
Financiën en Vermogen

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
De stichting werkt met vrijwilligers en professionals welke ingehuurd worden in Nederland
De middelen bestaan uit giften en donaties van geld en hulpmiddelen. Middelen worden ook verschaft door gebiedspartijen
welke onderhouds- en beheer werkzaamheden betaald laat uitvoeren door de stichting
De giften en donaties van geld en middelen worden volledig aangewend voor de projecten en activiteiten.
5.2

Financiële prognose

Het streven is om maandelijks activiteiten uitvoeren, in het financieel verslag wordt rekenschap gegeven
van de baten en lasten.
Prognose
2022 : Batig saldo 1500 euro
2023 : Batig saldo 1500 euro
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Communicatie, Publicaties en Jaarverslag

Periodiek
Donateurs worden op de hoogte gebracht van komende en lopende projecten via Facebook, website en
jaarverslag.
Afsluiting project
Een project wordt afgesloten met een mondeling beknopt verslag in de vergadering.
Manier van rapportage
Rapportage wordt mondeling alsmede via tekst, foto’s en/of video uitgevoerd.
Communicatie vindt plaats via persoonlijke gesprekken alsmede via telefoon, WhatsApp, en website.
Jaarverslag
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt de boeken afgesloten en wordt
vervolgens de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een overzicht van uitgevoerde projecten en de jaarrekening, een balans
met baten en uitgaven over het betreffende boekjaar.
Medio 2022 zal het financieel jaarverslag 2021 worden gepubliceerd.
Website
Informatie over de stichting is te vinden via website ww. dorpenlandschap.nl
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Waarborg

De activiteiten van de stichting berust op vertrouwen. Vertrouwen tussen de donateurs en de stichting enerzijds, en tussen
de stichting en andere partners anderzijds.
Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, zijn het volgende van belang:
Adequaat uitvoeren en monitoring van de uitvoering van werkzaamheden;
Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden/projectcoördinatoren van de stichting en de lokale partijen;
Transparante financiële administratie, rapportage met foto’s en video’s ten behoeve van de donateurs;
Lid van ANBI en handelen conform de ANBI regelgeving;
Bij discrepanties over interpretatie van dit beleidsplan is de ANBI-regelgeving bepalend.
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Bijlage 1: Voorbeelden van projecten
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Bijlage 2: Jaarverslag 2021
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