Beleidsplannen Stichting Aarde-Werk de Stegge 2019 - 2021
1 Opbouwen vrijwilligersnetwerk voor moes- en kruidentuin en klein onderhoudswerk.
Toewerken naar een meer permanente en langduriger verblijf van vrijwilligers ten
behoeve van het onderhoud van het gehele terrein
2 Financieel plan lange termijn om de Stegge als Stichting te laten bijdrage aan een
gezonde financiele basis (inclusief buffer voor tegenvallers). Visie op de toekomst en
meteen kleine stappen zetten die iemand zelfstandig kan doen.
3 Medewerking verlenen aan PR plan Aarde-Werk de Stegge eenmanszaak met
doelstelling, vaststellen middelen per afdeling (educatie, verhuur, evenementen,
projecten)
4 Werkwijze voor adviseurs/bestuursleden (Ellen, Peter, Luke) , onderscheidend van
andere vrijwillige medewerkers bedenken: Dirk, Heleen, Theo T en Theo B, Wim.
Ad 1: Type vrijwilligers:
¶ Wwoofers : voorjaar en zomer voor moestuin en specifieke klussen
terreinonderhoud. Hoeveelheid uren: zie spreadsheet
¶ HelpX: hele jaar voor klussen en reparaties : hoeveelheid uren: nog uitwerken
¶ Lokale vrijwilligers: vaste regelmaat elke woensdag kruidentuin en moestuin
¶ Stagiaires: Erasmus + Studenten; HVHL e.a.: specifieke taak /advies
¶ AZC en/of KNNV : grote buitenklus op afroep
¶ Bestuursleden en adviseurs
¶ Donateurs en andere betrokkenen voor Jaarlijkse Doe-dagen
Met Dirk samen een totaalplan uitwerken voor het hele jaar, met takenpakketten,
afgestemd op type vrijwilligers voor de tuin(en) .
2019: doelen:
• Op cruciale momenten en met tweewekelijkse intervallen teamoverleg met Ellen en
Inge op vaste tijden. (vrijdag 16-17, 1e vrijdag vd maand). 2e overleg met Ellen apart
afspreken.
• Bestuur voor 70% ingevuld en inspiratiedagen gepland en gehouden in mei/juni.
• Financieel plan lange termijn klaar voor 1 juli met hulp van Roland en Heleen: vraag
neergelegd bij Roland
• Vrijwilligerswerkplan klaar met invulling van benodigde aantallen vrijwilligers van
welke categorie. Vrijwilligersbeleid uitgestippeld incl vergoeding.
• Structurele oplossing voor schoonmaak : wwoofers betalen voor die uren?

Vrijwilligersdagen: Donateurs en andere betrokkenen voor Jaarlijkse Doe-dagen
2020 doelen:
• Voortwerken aan doelen 2019
• Werkplan tuinen met vrijwilligers-inzet per jaar/week opgezet
• Opbouwen groot of structureel donateursbestand van minimaal 200 donateurs.

