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Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het beschermen, herstellen, ontwikkelen en doen beheren van groen en blauwe
landschapselementen die behoren tot het Nederlands agrarisch cultuurlandschap,
met de daarbij behorende natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en recreatieve
belevingswaarden, evenals de waarden voor het milieu, met inachtneming van
economische aspecten binnen de maatschappelijke kosten en baten structuur; een
en ander zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van het Deltaplan ‘Nederland
weer mooi’ van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (hierna genoemd VNC);
ANBI
Sinds 1 januari 2010
Bestuurders
Mw. B.H. Pijl (voorzitter)
Dhr. E.J. Mooiweer (secretaris)
Dhr. P. Rutten (penningmeester)
Beloning voor bestuurders
De Stichting is aangemerkt door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. Alle functies die voor of namens de stichting worden uitgevoerd zijn
onbezoldigd. Vrijwilligers, inbegrepen bestuursleden, kunnen per vergadering een bedrag
declareren met een maximum van € 1500 per jaar. Vrijwilligers, met inbegrip van
bestuursleden, hebben het recht hun vergoeding te schenken aan de stichting, deze
schenkingen vallen onder de aftrekbaarheid van de inkomstenbelasting. Er is geen
vergoedingsmogelijkheid buiten wat hierboven genoemd.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting zet haar middelen in volgens de richtlijnen van het Deltaplan ‘Nederland weer
mooi’ van de VNC, te beginnen in en onder voorwaarden waarop de Ooijpolder in provincie
Gelderland is aangemerkt als nationaal proefgebied ‘Investeren in landschap’.
De mogelijkheid bestaat om buiten het voorbeeldgebied Ooijpolder actief te zijn bij
voldoende middelen voor duurzaam beheer in het proefgebied Ooijpolder.

De opbrengst van het kapitaal is als een bestemmingsfonds binnen het vermogen van de
stichting opgenomen met een instandhouding verplichting en een streven om het kapitaal
zoveel inkomsten te laten genereren als nodig is om aangegane verplichtingen te voldoen.
Die verplichtingen bestaan uit de verstrekking van bijdragen aan particulieren en
rechtspersonen die strekkern ter realisering van de doelstellingen, ook en juist indien deze
bijdragen kunnen worden beschouwd als door de overheid of overheden gewenste private
bijdrage(n), dan wel als economisch verantwoord surplus ten aanzien van
overheidsbijdragen.
De Stichting maakt daarbij instrumenteel gebruik van het vestigen van zogenaamde
kwalitatieve verplichtingen met zakelijke werking en het uitkeren van een private
(grond)vergoeding voor de duurzame instandhouding van netwerken landschapselementen
al dan niet geflankeerd door recreatieve routes op bedrijfs- en perceelniveau.
Aanvullend werft de stichting fondsen uit de private sfeer en onroerende goederen die direct
benut kunnen worden ter realisering van de doelstellingen, dan wel bijdragen aan
fondsvorming binnen het vermogen van de stichting en een duurzame opbrengst kunnen
voortbrengen.
Daarvoor maakt de stichting waar mogelijk gebruik van grondverwerving en is zij
begunstigde van een aantal Rabo streekrekeningen in het kader van landschappelijk
verantwoord ondernemen.
Ook geeft de Stichting vanaf mei 2014 biodiversiteitscertificaten ‘B-greens’ uit voor bedrijven
en instellingen die hun ecologische footprint willen verkleinen, natuurcompensatie willen
realiseren en/of participeren in programma’s gericht op Natural Capital, TEEB (The
Economics of Ecosystems and Business), BET (Biodiversity and Ecosystem Training). Met
‘B-greens’ verbinden bedrijven en instellingen zich aan het bevorderen van agro biodiversiteit
door de realisatie van akkerranden, heggen en knotbomen op boerenland.
Jaarverslag & Financiële verantwoording
http://www.landschapskapitaal.nl/images/stories/files/pdf/SLK%20Jaarrekening%2020
12.pdf

