Beleidsplan S,ch,ng de Lynx
Voor de periode 2019 - 2022

Aanleiding: Communica0ebureau de Lynx verricht al jaren lang werk voor veel verschillende
opdrachtgevers. Binnen het bureau bestaat behoe@e om naast de projecten voor opdrachtgevers ook
te werken aan projecten waar zelf ini0a0ef voor is genomen. In de wereld om ons heen is daar
voldoende ruimte voor, of misschien wel noodzaak toe.

Doel
We starten projecten waarmee we de wereld groener maken. Met aandacht voor meer en sterkere
natuur, voor dierenwelzijn, voor klimaatadapta0e, voor duurzaamheid, voor vergroening van de
economie. We willen klimaatverandering tegengaan. Het kan ook gaan om projecten waarmee we
het belang van natuur en landschap onder de aandacht brengen.
Projecten hebben bij voorkeur ook een sociaal aspect: door samen aan de slag te gaan, ontstaan er
nieuwe sociale verbanden. En door samen met groen bezig te zijn, wordt kennis hierover uitgewisseld
en inspira0e opgedaan.
Doel is projecten van de grond 0llen waarmee we een duurzame ‘pootafdruk’ achterlaten. Daarom de
pay-oﬀ “realiseert groene projecten”. We hebben geen ambi0e om projecten langdurig te draaien,
liever geven we projecten door aan andere groepen cq brengen het bij de juiste par0jen onder.

Voor wie, met wie?
In principe is de gehele bevolking van Nederland (inclusief ﬂora en fauna) onze doelgroep. Per project
is dat een doelgroep segment:
- Eenzame paarden en hun eigenaren,
- Recreanten in de buitenruimte waar bijenlinten en 0ny forests verschijnen,
- De mensen die nabij een nieuw voedselbos wonen,
- De mussen die hun plek vinden in nieuwe mussenkasten,
- Fietsers en wandelaars langs bloemrijke bermen,
- De veldmuizen in de kruidenrijke weiden onder zonneakkers, etc..
De focus zal liggen op projecten in Midden-Nederland, zodat onze ecologische voetafdruk niet
onnodig groot wordt door extra mobiliteit.
We werken zoveel mogelijk samen met andere stakeholders. Het kan gaan om personen of
organisa0es die goede groene ideën aandragen voor S0ch0ng de Lynx om op te pakken. Het kunnen
ook stakeholders zijn, die bereid zijn om samen met ons project uit te voeren en bij voorkeur die het
project na verloop van 0jd kunnen beheren, indien dat aan de orde is. We willen namelijk vooral
nieuwe projecten opstarten en hebben niet de inten0e om het beheer langjarig te blijven doen.
Daarom is het wenselijk om van de start af aan met anderen samen te werken die uiteindelijk het
project kunnen overnemen. We denken aan stakeholders als:
- Personen en organisa0es die voedselbossen willen beheren,
- Lokale groene organisa0es die groenprojecten adopteren,
- Boeren die zonneakkers beheren
Maar het kan ook gaan om stakeholders die ons willen steunen, zoals:
- Par0jen die grond/middelen beschikbaar willen stellen voor zinvolle groene projecten,
bijvoorbeeld par0culiere grondeigenaren,
- De Dierenbescherming die ons wil steunen voor een dierenwelzijn project,
- Gemeenten die ruimte zoeken voor een voedselbos, etc..
Hoe doen we dat?
We starten projecten door eerst de doelen scherp te stellen. Vervolgens kijken we welke middelen er
nodig zijn om die doelen te bereiken en met wie we dat kunnen doen. Bij elk project maken we een
aparte begro0ng, en we gaan op zoek naar instan0es, organisa0es en fondsen die dit kunnen
ondersteunen.

Uitvoering 2019
De ac0viteiten van de s0ch0ng zijn in feite al begonnen voor de oprich0ng. Projecten waar al
dynamiek in zat voor de oprich0ng in januari 2019:
- Paardenbijelkaar.nl. Paarden zijn kuddedieren en worden ongelukkig als ze alleen moeten
leven. We starten een ini0a0ef om eenzame paarden bij elkaar te brengen.
- Voedselbos Eefde. De zoektocht naar een loca0e voor een voedselbos is ingezet. Dat geldt
ook voor het speuren naar ﬁnanciële middelen voor de aanleg en voor het plantmateriaal. Bij
voorkeur gekoppeld aan educa0eprogramma’s van scholen.
- Aanzet tot Proe@uin Gorsselse Heide. Er ligt een voorstel voor een gebiedsproces bij Marke
Gorsselse heide. Het doel is om nieuwe duurzame ini0a0even in de omgeving van de heide te

s0muleren en te ondersteunen. De combina0e van groene ini0a0even vormt een nieuwe
proe@uin of landgoed.
Mogelijke projecten voor de komende periode:
- Project s0muleren ecologische bermen
- Nieuwe lokale projecten Opera0e Steenbreek
- Nieuwe natuur langs de Grebbelinie.

Organisa,e
De rela0e tussen Communica0ebureau de Lynx en S0ch0ng de Lynx kent de volgende elementen:
- Indien dat logisch is schakelt de stichting het communicatiebureau in voor
werkzaamheden dat gebeurt voor gereduceerd tarief. Dat tarief is voor projecten met
een krappe begroting op het niveau van loonkosten. Indien daar ruimte is wordt er
ook de overhead vergoed.
- Het communicatiebureau levert gratis ondersteunende diensten, zoals het maken van
een logo of bouwen van de website.
- Indien het communicatiebureau winst maakt, wordt er een percentage geschonken
aan de stichting. Dit percentage wordt in 2019 bepaald.
- Er is een personele unie: een vaste medewerker en een freelance-medewerker van
het communicatiebureau zitten in het bestuur van de stichting.
Het bestuur bestaat uit drie personen. Het gaat om:
- Rob Janmaat – voorzieer
- Tjitske Ypma – secretaris
- Corine van de Berg – penningmeester
De slagkracht wordt groter door met vele anderen samen te werken.
Om in aanmerking te komen voor gi@en en legaten is het belangrijk dat de s0ch0ng een ANBIs0ch0ng wordt.
Vooralsnog ligt alle verantwoordelijkheid bij het bestuur. Als het aantal en de omvang van de
projecten toeneemt is het gezonder voor de organisa0e als er een onahankelijke blik van buiten
komt. Daarom staat in de statuten dat er een Raad van toezicht kan komen, die controleert of
projecten in lijn zijn met de doelstellingen en die het ﬁnancieel reilen en zeilen van het
s0ch0ngsbestuur controleert.

Communica,e
Er is een naam, er is een pay-oﬀ “realiseert groene projecten”. Er wordt gewerkt aan een logo.
Daarna ontwikkelen we een eenvoudige website. Voor de verder bekendheid van de s0ch0ng gaan
we aanspraak maken op Google Grants.
Voor social media leunen we in het eerste jaar op het Twieer- en LinkedIn-account van
Communica0ebureau de Lynx.
Per project bekijken we welke communica0e gewenst is: website, social media, ﬂyers, posters, etc. Op
deze middelen verwijzing we naar de naar s0ch0ng.

Financiën
De start van projecten is ahankelijk van de vrijwillige inzet van bestuursleden e.a.. We streven er naar
dat elk project een goed fundament krijgt met ac0eve vrijwilligers en een dekkende begro0ng. Alleen
met een goed fundament kan een project duurzaam zijn.
Voor het werven van ﬁnanciële middelen kijken we naar subsidies, dona0es en fondsen. Voor
paardenbijelkaar ligt er bijvoorbeeld een toezegging van de Dierenbescherming, er is een aanvraag in
voorbereiding voor het Dinamo Fonds en er is een aanvraag voor een voedselbos neergelegd bij de
Tauw Founda0on.
Voorbeelden van inkomsten

-

S0ch0ng Hulpfonds
S0ch0ng Welzijn Lochem
Dierenbescherming
Geef Campagne Paarden bij elkaar
Tauw

Ter info: inkomsten tot 1-12-2019 € 6712,Voorbeelden van uitgaven

-

-

Bemiddelaars en voorlich0ng over de paarden
Benodigdheden voor projecten zoals afrastering en bohmer scha@wagen voor Dierenweide
Beheer en onderhoud website
Kantoor- en bankkosten

Ter info: uitgaven tot 1-12-2019 € 3001,Prognose inkomsten en uitgaven komende 3 jaar

Inkomsten:
Uitgaven:

2019

2020

2021

2022

€8000
€6000

€20.000
€20.000

€35.000
€35.000

€55.000
€55.000

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de bestuurswerkzaamheden van de s0ch0ng. Zodra
het budget het toelaat ontvangen bestuurders mogelijk wel onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor
reiskosten.
De voorzieer en de penningmeester hebben beiden inzicht in en toegang tot de bankrekening. Zij
kunnen elkaar controleren.
We hebben voor 2020 een aanvraag verstuurd voor de kleine ondernemersregeling.

Wageningen, december2019
Bestuur S0ch0ng de Lynx, vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2019.
S0ch0ng de Lynx
RSIN 859688975
Gerrit Zegelaarstraat 1
6709 TA Wageningen
0317-465544
Tijdelijk mailadres: t.ypma@delynx.nl
KvK 73858838
Triodos NL70 TRIO 0379 5886 84

