Beleidsplan Vrienden van de Boswerf Zeist 2016

Activiteiten
De Boswerf is een lokale Zeister activiteit. Daarnaast ook deels van belang voor de directe regio.
Menig schoolgaand kind heeft via de schoolbiologielessen kennisgemaakt met De Boswerf. Ouders
met kinderen zoeken steeds vaker een goedkoop alternatief voor een zondags dagje weg. De
Boswerf heeft dan ook bij heel veel Zeistenaren een goede naam.
Bij het realiseren van nieuwe (onderstaande plannen) is het verstandig hierop in te spelen.
Voor het seizoen 2016 heeft het bestuur de volgende plannen:
1. Werving donateurs
2. Werving sponsoren
3. Vernieuwing inkomstenbronnen
4. Uitbreiding Speelbos voor leerlingen bovenbouw basisschool
5. Onderhoud reeds gerealiseerde projecten.
6. Uitbreiding bestuursleden.
7. Aanschaf nieuwe tipi-tent.
8. Vernieuwing/renovatie toiletgroep.
9. Verven bezoekerscentrum.
10. Aanschaf nieuwe vitrines.
De geplande activiteiten worden als volgt uitgewerkt.
1. Werving donateurs
Het werven van donateurs geschiedt op de volgende twee manieren. De jaarlijkse seizoenopening en
de jaarlijkse seizoenafsluiting worden gebruikt om nieuwe donateurs te werven. Bestuursleden
(minimaal 1) moeten aanwezig zijn om uitleg te geven aan de nieuwe bezoekers over het belang van
het donateurschap.
2. Werving sponsoren
Naast enerzijds de grote fondsen, welke regelmatig bijdragen aan vernieuwing en uitbreiding en
anderzijds de donateurs zal geprobeerd worden een derde geldstroom op te starten. Ideeën hiervoor
zijn: de statiegeld donaties van supermarkten, collectebussen/fooienbussen bij plaatselijke
winkeliers, en MVO ondernemers aantrekken voor de groene gedachte van De Boswerf.
3. Vernieuwing inkomstenbronnen.
De Stichting Vrienden van de Boswerf realiseert zich dat het werven van gelden voor goede doelen in
de afgelopen en komende jaren moeilijker is geworden en zal blijven. Het oude behouden en nieuwe
bronnen toevoegen is hierbij het motto. Een van de stimuli voor nieuwe donateurs en sponsoren zal
het aanvragen van een ANBI status voor de Stichting zijn. De penningmeester zal onderzoek doen en
zal indien mogelijk de status aanvragen bij de Belastingdienst.
Op een eigen site van de Stichting Vrienden van de Boswerf zal voor donateurs melding worden
gemaakt van de Bedrijven die de Stichting ondersteunen. Naast de vaste stakeholders kunnen dit
bedrijven zijn en fondsen waarmee samengewerkt wordt.
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4. Uitbreiding Speelbos.
Het huidige speelbos is in principe bedoeld voor de kleinste kinderen. Doordat het speelbos te weinig
biedt voor de kinderen uit de bovenbouw van de basisschool is het plan om het speelbos voor die
doelgroep te gaan uitbreiden. (2016-2017) Geraamd Budget € 8.000
5. Onderhoud reeds gerealiseerde projecten
Bij de realisatie van het Speelbos is gebleken dat het onderhoud te begrotelijk was voor de Boswerf.
Afgesproken is, bij de realisatie, dat de Stichting Vrienden van de Boswerf het onderhoud mee
begroten. Hiervoor heeft de Stichting een bedrag van € 2.000 gereserveerd zodat op afroep van De
Boswerf het onderhoud gefinancierd kan worden. Als De Boswerf aanspraak maakt op deze gelden
zal de reservering weer moeten aangroeien. Hiervoor moet uit de reguliere én ander middelen geld
worden vrij gemaakt. Ook het klimrek “De Spin” heeft onderhoud nodig. Geraamd budget samen
€ 3.000
6. Uitbreiding bestuursleden.
In het jaar 2014 is het aantal bestuursleden van 6 naar 4 gedaald. In 2015 is getracht vervanging te
vinden. Dit is niet geheel gelukt. De vacature van penningmeester is eind 2014 weer ingevuld.
Gezien de gemiddelde leeftijd van de bestuurders lijkt het verstandig reeds nu uitbreiding te zoeken
voor het bestuur. Een mogelijke doelgroep is de donateurs. De gemiddelde leeftijd van een donateur
verschilt substantieel van de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden. Een groot deel van de
donateurs heeft kinderen danwel kleinkinderen die De Boswerf bezoeken.
Een andere doel met de uitbreiding van het aantal bestuursleden is de voeling met de Zeister
bevolking en het Zeister bedrijfsleven actueel en levendig te houden. Door uitbreiding van het aantal
bestuursleden zal ook het contact met De Boswerf groter zijn.
7. Vervanging tipitent.
In 2015 is de oude tipitent vervangen. Kosten onderhoud worden vervolgd € 500
8. Vernieuwen/renovatie toiletgroep.
De toiletgroep wordt intensief gebruikt. Dergelijke voorzieningen moeten voor de bezoekers
hygiënisch en proper zijn. Geraamde kosten € 4.000
9. Verven bezoekerscentrum.
Het houten gebouw in het bos vergt het nodige onderhoud voor behoud en instandhouding.
10. Aanschaf nieuwe vitrines.
Voor het organiseren van tentoonstellingen en het laten zien van o.a. opgezette dieren uit het bos
zijn nieuwe vitrines noodzakelijk. Dit om ook uiting te kunnen geven aan de educatieve taak van De
Boswerf.

www.vriendenvandeboswerf.nl
KvK: 30188946

RSIN: 8127.90.194

Bankrel.: NL98 TRIO 0212 4736 70

Financiële beleid

1. Beheer van Gelden
De stichting Vrienden van de Boswerf staat een conservatief behoudend beleid voor bij de beheer
van gelden die aan hen is toevertrouwd. Omdat de gelden bedoeld zijn om in het jaar van verkrijgen
danwel maximaal één jaar later te besteden aan het statutaire doel wordt niet belegd met de gelden.
De stichting houdt een bankrekening en een reguliere spaarrekening aan.
2. Bestuursleden
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding noch vacatiegelden voor hun bezigheden. Onkosten
kunnen op vertoon van declaratiebonnen vergoed worden mits passend binnen de taakverdeling en
zoals in de bestuursvergadering besloten.

Chronologie 2015
Januari
April
Juni
Oktober
November
December
Gehele jaar

: bestuursvergadering
: deelname seizoensopening
: Bestuursvergadering
: deelname Seizoensafsluiting
: Donateursincasso
: Bestuursvergadering
: werving Donateurs
: werving Sponsoren
: werving bestuursleden
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