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1. Inleiding
Stichting Aarde-Werk de Stegge heeft sinds haar oprichting in 2010 geijverd voor het
verbreiden en praktisch realiseren van haar doelstelling: de kwaliteit van leven op
aarde te vergroten voor alle bewoners, niet alleen mensen.
Ook in de lopende beleidsperiode is dit het grootste doel en de activiteit van de
Stichting.
2. Strategie
Stichting Aarde- Werk de Stegge is in 2010 opgericht met als doel het bewustzijn van
burgers en organisaties ten aanzien van de kwaliteit van ons leefmilieu te verhogen .
Duurzaam leven is daarbij richtinggevend en wordt dagelijks gepraktizeerd in de
Praktijkschool voor Duurzaamheid. Het bestuur ondersteunt dit door het ontwikkelen
en ontwerpen van vernieuwende projecten op het gebied van duurzaamheid,
leefmilieu en ecologie.
3. Doel en visie
Aarde-Werk de Stegge heeft conform haar statutaire doelstelling tot doel het
bewustzijn en de kennis van mensen te bevorderen ten aanzien van hun
verbondenheid met de planeet Aarde.
Met deze doelstelling beoogt stichting Aarde- Werk de Stegge het belang te dienen
van alle inwoners van onze planeet door bewustwording bij mensen te bevorderen.
Het gaat ons om een leef- en werkstijl die rekening houdt met de behoeften en wensen
van komende generaties. Daarbij denken we niet alleen aan mensen, maar ook
komende generaties dieren, planten en bomen. We werken vanuit een integrale visie
op duurzaamheid.
4. Middelen
Stichting Aarde-Werk streft haar doelen na door het uitvoeren van diverse educatieve
projecten voor o.a. scholen met middelen van fondsen en donateurs en beperkte
bijdragen van de deelnemers.
Conform haar statuten verwezenlijkt Stichting Aarde-Werk de Stegge haar
doel middels cursussen, workshops en begeleiden van vrijwilligers.
Er is veel werk te doen om bovenstaande te bereiken. We doen dat in een goede
werksfeer, met eerlijke en open verhoudingen en gebruik makend van ieders, zeer
diverse, talenten.
5. Winstoogmerk
Stichting Aarde-Werk de Stegge kent geen winstoogmerk en alle door haar verkregen
baten worden aangewend voor de realisatie van haar doelstelling. Conform hetgeen
bepaald wordt bij artikel 12 lid 6 van de statuten komt bij vereffening een eventueel
batig saldo ten goede van de verdere verbreiding van het in de doelstelling van de
Stichting geformuleerde doel.

6. Beleid
In deze beleidsperiode (2016-2018) staan de volgende zaken centraal:
• Uitbouw scholenproject
Sinds 2014 is het succesvolle scholenproject “Brood en Soep” helaas
teruggelopen in aantal deelnemende scholen. Het bestuur zoekt naar nieuwe
financiele middelen om dit project te kunnen voortzetten, omdat het jonge
mensen (groep 7 en 8 basisonderwijs) op een laagdrempelige manier een diepe
verbindende ervaring geeft met de natuur. Door de beperkte budgetten die
scholen hebben voor dit soort projecten is de financiering erg moeilijk. Het
bestuur zet erop in, hierin een doorbraak te realiseren in de beleidsperiode.
• Verduurzaming toekomst
De ondernemers die de vof Aarde-Werk de Stegge leiden, zullen ivm
toenemende leeftijd op termijn hun taken moeten overdragen aan jongere
mensen. Hiermee wordt de praktijkschool en ook het werk van de stichting
voor de lange termijn veiliggesteld. Het bestuur van Stichting Aarde-Werk de
Stegge biedt de ondernemers een gespreksplatform en actieve feedback op de
te nemen stappen.
• Verwerving en beheer van gelden
Stichting Aarde-Werk de Stegge verwerft haar gelden incidenteel uit
projectfinanciering van lokale en provinciale overheden, uit donaties en kleine
bijdragen van deelnemers aan de projecten. Doordat de stichting wordt
beheerd door een vrijwillig bestuur zijn er vrijwel geen beheerskosten. De
stichting financiert geen derden en realiseert de projecten direct en in eigen
beheer. De bestuurders noch enige derde rechtspersoon kunnen individueel
beschikken over het vermogen van de stichting. Dit is vastgelegd in de
statuten van de stichting.
• donateurs
Enkele particulieren en verwante organisaties zijn donateur van de stichting.
Het bestuur is voornemens dit aantal in de beleidsperiode uit te breiden.
• subsidies
De Stichting streeft ernaar een of meer projecten te doen financieren middels
subsidies zodat de armslag van de stichting wat groter kan worden.

7 . Overige
• Beloningsbeleid
De leden van het bestuur toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 lid 5
van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor nietbeleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan
hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.

Het beloningsbeleid is erop gericht haar vrjwilligers te belonen volgens maatstaven
die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als
algemeen nut beogende instelling.
• Beschrijving administratieve organisatie
Stichting Aarde-Werk de Stegge stelt jaarlijks een jaarrekening op. De administratie
van Stichting Aarde-Werk de Stegge wordt gevoerd door de penningmeester. De
jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door een officiële accountant die ook
jaarlijks een accountantsverklaring opstelt.
• Publicatieplicht
Stichting Aarde-Werk de Stegge voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de
website: www.aarde-werkdestegge.nl. en door het met regelmaat toesturen van een enieuwsbrief aan belangstellenden en donateurs.

