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De Natuur investeert in ons.
Wij investeren in Natuur!
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Beleid
De Statutaire Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het gebruik van waterplanten en van de kennis
omtrent culinair gebruik van waterplanten, en het maken van plannen om woestijngebieden te
irrigeren, alsmede al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het onder de aandacht brengen van waterplanten, irrigatiesystemen en waterzuivering;
- kennis en ervaring op het gebied van waterplanten, irrigatiesystemen en waterzuivering ter
beschikking stellen aan belangstellenden;
- alle wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
alles in de ruimste zin des woords.

Praktisch gezien
-

Zoveel mogelijk natuurlijk water optimaliseren en verschonen, zodat er alle ruimte is voor
leven.
Bijdrage leveren aan ontwikkelingen naar de functie van inzet van waterplanten anders dan
waterzuivering. Denk hierbij bv aan irrigatiemodellen en culinair gebruik van waterplanten.
Mensen ondersteunen en informeren over het aanleggen en onderhouden van
waterzuiveringen met planten.
Onderzoek doen naar oplossingen voor disbalans binnen zuiveringsprojecten. Door te
observeren hoe de natuur zelf tot oplossingen komt, kunnen we dit kopiëren binnen
projecten.

Kenmerken
-

Advies verlenen aan individu en instelling;
werkzaamheden verrichten uit eigen beweging, in samenwerking of in opdracht;
kennis vergaren in elke dienstbare omgeving zo gevarieerd mogelijk, dat zal leiden tot zo
breed mogelijk inzicht.
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Missie
De liefde
De natuur maximaal ondersteunen en waar mogelijk dienstbaar te laten zijn aan de mens.
De Stichting draagt liefde uit voor de natuur en in het bijzonder de waterplanten. Wij herkennen in
de aanwezigheid van waterplanten de schoonheid. Voor ons is het een van de belangrijkste
bouwstenen voor het bestaan van natuur en leven.
Als je ergens zuurstofplanten plaats wordt water helder en zuurstofrijk. Er gaan zelfs allerlei beestjes
in leven, als libellen en kikkers.
Daarnaast zijn waterplanten prachtig en hebben ze vaak mooie vormen, kleuren en bloemen. Ook
houden waterplanten vocht vast waardoor er meer begroeiing is in de omgeving van het water.
Denk bijvoorbeeld aan de oase in de woestijn. Daar waar water wordt vastgehouden kunnen bomen
en planten groeien.

Het verdriet
Wij zien en ervaren de schade die de natuur oploopt door de keuzen die de mens maakt.
Bijvoorbeeld het ondoordacht dempen van water waardoor een hele cultuur in één klap vernietigd
wordt. Wij zien ook het aantal planten verminderen. Afbreuk van leven en levensvatbaarheid
ervaren wij als sterven van de planeet.
Mensen beseffen niet dat water zonder onderwaterplanten één grote drab wordt. Het ziet er uit als
zwarte vieze grond onder water zonder leven eronder. Wij zien dit op heel veel plekken in
Nederland.
Tevens gaat het ons aan het hart als we berichten horen over de verzakking en scheuren in de
bodem. Dit duidt op de afwezigheid van grondwater, omdat het teveel direct naar de zee geleidt
wordt. De aanwezigheid van waterplanten zou hierin veel oplossen. Omdat ze water vasthouden.
Nederland lijkt langzaam in een woestijnachtig gebied te veranderen met veel beton erop.
Wij herkennen dat er meer voorrang wordt gegeven aan de mens en de economie. De natuur moet
zich daar vaak naar schikken.
De Stichting wil de balans herstellen. De natuur mag op veel meer plekken zijn evenwicht hervinden
en waarin het biologische herstel van de mens kan plaatsvinden.

Conclusie
Helder en zuurstofrijk water bevat levensenergie die direct effect heeft op het welbevinden en de
gezondheid van de mens, door het aanwezig kunnen zijn in de natuur.
De Stichting wil zich belangeloos inzetten voor de natuur, zoals de natuur dat voor ons doet.
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Organisatie
De Stichting kent een organisatiestructuur met de volgende functies:
- bestuursleden, namelijk voorzitter, secretaris, penningmeester;
- manager;
- vrijwilligers (uitvoer en administratie)
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Het Bestuur
Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Dhr. C.A. Koot
Secretaris: Dhr. N. Koot
Penningmeester: Mw. A. Krol

Algehele taken bestuur
Het bestuur ziet er op toe dat de Stichting zich beweegt binnen de gestelde doelstelling en missie.
Het bestuur beraadt zich als er besluiten genomen dienen te worden voor de langere termijn.
Het bestuur beraadt zich bij tegenslag voor het vinden van een passende oplossing.
Het bestuur is er waakzaam op dat de Stichting blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden van de
overheid aan het bestaan van een ANBI-stichting.

Het bestuur vergadert ten minste één maal per kwartaal. Daar waar nodig vindt bilateraal
overleg plaats.

Management
De voorzitter is tevens manager van de Stichting en de spil waarop de Stichting rust.
Als Ecohydrologisch Adviseur is hij actief als manager van de Stichting.
Hij is verantwoordelijk voor:
- het bouwen van een netwerk;
- aantrekken van projecten;
- aantrekken en aansturen van vrijwilligers;
- beheren van eigendom;
- uitbreiden en delen van kennis.
De Stichting erkent de dubbele functie van de voorzitter, en ziet deze ook als zodanig gesplitst in de
praktijk. Bestuursleden zijn ondersteunend aan de gehele ontwikkeling met als idealistisch belang
de wereld te verbeteren.
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Werving van gelden
Statutair beschreven
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere baten.

Geen winstoogmerk
Kenmerkend voor de Stichting is dat alle geworven gelden worden ingezet voor het verwekelijken
van projecten en het dekken van kosten om de Stichting draaiende te houden.
De Stichting kent geen beloningsbeleid anders dan vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers die
werkzaamheden verrichten in de uitvoer van de doelstelling en voor het doen van de administratie.
De Stichting hanteert een beleid van maximaal €180,- per maand met een maximum van €1.800,per jaar per vrijwilliger voor gedane arbeid.
De manager doet zijn werkzaamheden volledig vrijwillig. Hij ontvangt een onkostenvergoeding voor
daadwerkelijk gemaakte kosten. In geen enkel geval ontvangt hij een vergoeding voor zijn inzet.
De Stichting heeft geen loonlijst en personeel.
De Stichting werkt niet met vacatiegelden. Wel is het voor bestuursleden mogelijk een vergoeding
te ontvangen voor daadwerkelijk gemaakte kosten in het belang van de Stichting.
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Vermogen
Goederen
De Stichting heeft nauwelijks eigendom. Alle goederen van de Stichting worden aangeschaft ten
behoeve van de uitvoer, onderhoud of hebben administratieve doeleinden. Alle bestuursleden
hebben toegang tot deze middelen.

Gelden
De toegang tot de gelden ligt bij het bestuur. De controlerende taak op uitgiften en inkomsten ligt
bij de penningmeester.

Kennis
Het meest waardevolle bezit van de Stichting zijn kennis en vaardigheden. De Stichting zal
investeren en bewaken dat dit vermogen blijft behouden en vooral uitgebreid.

Liquidatiesaldo
Aangezien de Stichting geen winstoogmerk heeft zal het liquidatiesaldo minimaal zijn. Het voltallige
bestuur is overeengekomen dat een eventueel liquidatiesaldo direct zal worden uitgekeerd aan de
voorzitter als waardering voor zijn jarenlange inzet als manager voor de Stichting.
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Toekomstige Projecten
Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling zijn:

Scheiendsven
De samenwerking uitbreiden met Waterschap Den Dommel. Het op de kaart zetten van
eetbare waterplanten met allerlei ondersteunende activiteiten en ontwikkelingen.

Biest/Houtakker
De samenwerking uitbreiden met Waterschap Den Dommel en eventueel andere
waterschappen. De voornaamste doelstellingen zijn daarin het behoudt van de balans in
kenmerkende landschappen en het verbouwen van natuurlijke bouwmaterialen.

Doorlopende activiteiten
-

Aanvragen voor het installeren van helofytenfilters en vijvers.
Kansen creëren om waar mogelijk moerasgebied te ontwikkelen.
Stimuleren van het ombouwen van reguliere zwembaden naar natuur zwembaden.
Uitnodigingen aannemen voor het informeren van geïnteresseerde. Zij het
individueel of voor een groep in de vorm van een presentatie.
Om kennis adequaat voor handen te hebben zal de Stichting doorlopend investeren
in het waarnemen van de natuur. De ontwikkeling van de natuur geeft zicht op wat
er nodig is. Tevens is dit een manier om kennis en inzicht uit te breiden.
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