
Beleidsplan Stichting Vrienden van de FNL 
 

Inleiding 

De Stichting Vrienden van de FNL is in 2022 opgericht.  
 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel:  

a.  het verlenen van steun aan organisaties, individuen, (rechts)personen, en/of projecten, in binnen- 
en buitenland, die gemeen hebben dat zij gebruik makend van de natuur, de ontwikkeling van een 
nieuw paradigma in leiderschap en organisatie bevorderen. Dit paradigma betekent duurzame zorg 
voor milieu en mens. Onderlinge verbondenheid is een sleutelbegrip in dit nieuwe paradigma. Het 
gaat daarbij om: verbondenheid tussen mensen en tussen mens en natuur. De Stichting wil het 
bewustzijn van en verantwoordelijkheid voor de planeet waarop wij leven zo breed als mogelijk 
maatschappelijk uitdragen. 

b.  het behoud van de natuur door middel van het verbreden van kennis op het gebied van natuur, 

het besef van het belang van het behoud van de natuur, duurzaamheid, het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur in combinatie met het bevorderen van 

bewustwording van het behoud van de natuur bij nieuw leiderschap gericht op ecologische 

duurzaamheid;  

c.  het verlenen van steun aan organisaties, (rechts)personen, en/of projecten, in binnen- en 

buitenland, ter bevordering van ecologische duurzaamheid van onze planeet;  

d.  het bevorderen van de educatieve en onderzoeksdoelstellingen voor het behoud van de natuur; 

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 

De Stichting zal bij haar uitkeringen de dan geldende ANBI-regels in acht nemen. Het geven van 

bijdragen aan instellingen behoort tot de mogelijkheden indien deze de ANBI-status ex artikel 5b 

Algemene wet inzake rijksbelastingen hebben, indien het verstrekken van deze bijdragen past binnen 

de doelstelling als hiervoor beschreven.  

 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 

Inkomsten 

Inkomsten van de Stichting Vrienden van de FNL bestaan voornamelijk uit bijdragen van deelnemers 

aan trails  van de Stichting voor Natuurlijk Leiderschap, uit (eenmalige of periodieke vastgelegde) 

schenkingen.  In de meeste gevallen komen deze schenkingen van (oud)deelnemers, 

(oud)bestuurders en vrienden van de Stichting voor Natuurlijk Leiderschap. Vermogensbeheer is niet 

aan de orde, aangezien binnengekomen schenkingen in principe worden uitgekeerd (in lijn met de 

ANBI-voorwaarden) behoudens een kleine reserve voor onkosten en noodgevallen.  

 

 

  



Donaties 

De Stichting Vrienden van de FNL steunt deelname van individuen aan programma’s (waaronder trails 

en workshops van de Stichting Natuurlijk Leiderschap of concrete projecten van de Stichting 

Natuurlijk Leiderschap) die direct of indirect bijdragen aan het bevorderen van bewustwording van 

het behoud van de natuur bij nieuw leiderschap gericht op ecologische duurzaamheid;  

 
De Stichting doet niet aan sponsoring of machtigingen die ten doel hebben een bepaalde organisatie 
elk jaar te steunen. In beginsel is een gift eenmalig, maar kan herhaald worden.  
Alvorens een donatie te doen aan een individu of project of programma wordt eerst zo veel mogelijk 
informatie ingewonnen om te verzekeren dat de steun goed terecht komt en effectief zal zijn.  
Ook wordt altijd een motivatie van een individu en een kort verslag over het project of het programma 
gevraagd. In gevallen van omvangrijkere steun kan de donatie in tranches gebeuren en afhankelijk 
worden gemaakt van de tussentijdse resultaten. 
 
Het bestuur kan overwegen om in samenwerking met andere stichtingen bepaalde projecten te 
steunen indien zij binnen de doelstelling vallen en aan de voorwaarden van de Stichting voldoen. 
Wanneer een donateur die een schenking aan de Stichting heeft gedaan niet zelf heeft bepaald naar 
welke organisatie zijn of haar gift moet gaan, beslist het bestuur hierover. Per te aanvaarden schenking 
kan dan worden bekeken of aan eventuele voorwaarden van de schenking kan worden voldaan door 
de stichting, met inachtneming van haar doelstelling. 
 
De Stichting Vrienden van de FNL kan geen zogenaamd geoormerkte giften accepteren waarbij de 

gever aangeeft dat deze voor een specifiek persoon zijn. 

 

Criteria voor donaties 

Individuen, projecten en programma’s die in aanmerking komen voor een donatie dienen te voldoen 
aan de volgende criteria:  

o Zij dienen het algemeen maatschappelijk belang;  
o Zij hebben geen winstoogmerk;  
o Zij zijn financieel deels afhankelijk van giften; 
o Er is een degelijke onderbouwing van het programma of project (in kader van de ANBI-status)  

En een ander is nader uitgewerkt in de reglementen.  

 

Het bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de FNL bestaat uit de volgende drie leden: 
Johan Bontje (Voorzitter) 
Hans Visser (Penningmeester) 
Erna ter Weele (Secretaris) 
 
 

Beloningsbeleid 

De Stichting Vrienden van de FNL heeft geen personeel in dienst. 
De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. 
Indien gewenst, kan er gebruik gemaakt worden van een onkostenvergoeding. 
 
 

 



Belangenverstrengeling 

Het bestuur bewaakt dat elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur als 

collectief, alsmede alle individuele bestuursleden, hecht(en) er aan dat toewijzing van gelden, voor 

zover van toepassing, plaatsvindt op basis van inhoudelijke gronden ten aanzien van het nut en de 

passendheid der activiteiten van de betrokken stichtingen.  


