Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Buur maakt Natuur

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 8 3 2 6 5 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Kieftskamp 13 7006JE Doetinchem

Telefoonnummer

0 6 2 9 5 2 6 5 1 0

E-mailadres

info@buurmaaktnatuur.nl

Website (*)

buurmaaktnatuur.nl

RSIN (**)

8 5 1 8 7 7 4 6 1

Actief in sector (*)

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.V.J.M. Beijer

Secretaris

H.J. Hendriks

Penningmeester

H.H.A. Brons

Algemeen bestuurslid

R.A.T. Langendoen

Algemeen bestuurslid

W.E. THus

Overige informatie
bestuur (*)

J.W.T. Hensing
S.E. van Telgen

IB 112 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting Buur maakt Natuur wil meer natuurterreinen realiseren door
landbouwgrond ‘op te kopen’ en in te richten en te beheren als
natuurterreinen.Daarnaast zijn in de statuten 2 aanvullende doelstellingen
geformuleerd:
• het verbeteren en verbreden van de biodiversiteit
• het motiveren van buren en omwonenden om zich in woord en daad
medeverantwoordelijk voor deze natuurterreinen te voelen en actief te participeren als
vrijwilliger bij het onderhoud en beheer van deze terreinen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

* Het verwerven van lanbouwgronden met voldoende natuur potentie en die om te
zetten in natuurgronden.
* Het ontwikkelen van een visie voor de natuur op deze verworven gronden opbasis
van de specifieke kenmerken en eigenschappen van de gronden.
* Het gezamenlijk met onze 'buren' ( omwonenden van de in beheer zijnde terreinen en
zij die zich daar bij betrokken voelen) beheren van deze terreinen volgens het voor het
terrein ontwikkelde beheersplan op basis van de formuleerde visie.
* In het beheersplan is nauwkeurig aangegeven per onderdeel van het terrein welke
werkzaamheden noodzakelijk zijn en in welke periode van het jaar zij kunnen c.q.
moeten worden uitgevoerd. Deze plannen zijn in nauw overleg met de gemeentelijke
en andere betrokken instanties afgestemd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via donaties van onze 'buren' en rechtspersonen, die willen bijdragen aan een beter
milieu, meer natuur en het verbeteren van de biodiversiteit.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Uitgangspunt voor de stichting is dat elke gedoneerde euro gebruikt wordt om
vierkante meters landbouwgrond op te kopen en in te richten. Dit betekent dat:
a. wij trachten een minimale hoeveelheid geld te besteden aan vaste lasten.
b. wij op onze bankrekening voldoende geld bij elkaar brengen om een volgend perceel
aan te kopen.
Zodra er voldoende geld beschikbaar is en zich een goede mogelijkheid vanuit een
natuur perspectief voor doet voor het verwerven van nieuwe gronden, wij zullen
trachten dit aan te kopen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, anders dan een
vergoeding voor gemaakte kosten, die vooraf door het bestuur goedgekeurd moeten
zijn.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Burendag, natuurwerkdagen, communicatie (website, nieuwsbrieven, e.d.)

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Nader uitgewerkt in jaarverslag activiteiten, zie url hieronder.

https://buurmaaktnatuur.nl/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

0

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

Overige reserves

€

€

+
0

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

14.060

€

18.976

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

62.602

€

26.261

+
€

+
€

76.662

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

76.662

€

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

76.662

€

45.237

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+

€

45.237

+
€

+

45.237

+
76.662

+
€

45.237
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

8.719

€

3.185

Baten van bedrijven

€

11.174

€

11.964

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

8.719

3.185

€

+

€

+

€
€

11.877

312

€

+

€
€

23.051

+
12.276

€

+
31.770

€
€

+
15.461
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

1.000

40

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

345

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

€
€

0

+
1.040

€
€

188

345

€

1.228

€

0

€

0

€

31.425

€

14.233

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

