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Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting

Stichting Red de Hout is op d.d. 4 april 2017 opgericht met het algemene doel de ecologie van Alkmaar en
omgeving te beschermen, te versterken en – waar mogelijk – beter te laten aansluiten op omliggende
natuurgebieden of waardevolle ecologische zones.
Stichting Red de Hout heeft specifiek tot doel het oudste cultuurstadspark van Nederland, te weten de
Alkmaarse Hout, of Alkmaarderhout, waaronder ook de Westerhout valt, in al haar luister te beschermen
en – waar mogelijk – uit te breiden. Hierbij gaat het met name om behoud en versterking van de
bijzondere ecologie en de rijke natuurwaarden van dit gebied in de ruimste zin des woords.
Alle activiteiten die de ecologie, de natuurwaarden en/of het aangezicht, de rust en stilte bedreigen zullen
– desnoods via juridische weg – worden bestreden.
Zoals in de statuten gelezen kan worden heeft de stichting geen winstoogmerk.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk
doel.

Missie

Stichting Red de Hout heeft specifiek tot doel het oudste cultuurstadspark van Nederland, te weten de
Alkmaarse Hout, of Alkmaarderhout, waaronder ook de Westerhout valt, in al haar luister te beschermen
en – waar mogelijk – uit te breiden.

Werkzaamheden van de stichting

Om de doelstelling te kunnen bereiken doet de stichting het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Facebookgroep “Red de Hout” voor het informeren en werven van de achterban;
Website onderhouden voor het informeren over de werkzaamheden van de stichting en
sympathisanten;
Organiseren van activiteiten voor het vergroten van naamsbekendheid en werven van gelden;
Zitting nemen in de Klankbordgroep zodat er direct met zowel de gemeente als het ziekenhuis
van gedachten gewisseld kan worden over de plannen;
Overleggen met deskundigen;
Samenwerkingsverbanden aangaan met andere belangengroepen;
De pers opzoeken om onze standpunten onder de aandacht te brengen.

Beleid
Te verwachten werkzaamheden van de stichting
•
•

De eerder genoemde werkzaamheden continueren;
Mogelijke rechtsgang om doelstelling te kunnen behalen.

Werving van gelden
•
•
•

Activiteiten organiseren;
Donatiemogelijkheid via de website;
Actief benaderen van sponsoren.

Beschikken over het vermogen van de stichting

De stichting bestaat uit een driepersoonsformatie: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
vermogen wordt, zoals gebruikelijk is, beheerd door de penningmeester. In de bestuursvergaderingen
komen gevolgd en te volgen beleid, financiën standaard op de agenda.

Vermogen van de stichting

De stichting heeft op het moment van het schrijven van dit beleidsplan nog geen eigen vermogen. Het
doel is om het vermogen zo te laten groeien, dat een eventuele rechtsgang als middel ingezet kan worden
om de doelstelling van de stichting te kunnen behalen.

Beheer
Vermogen van de stichting

Volgt na het opstellen van de eerste jaarrekening.

Kostenstructuur van de stichting

Volgt na het opstellen van de eerste jaarrekening.

Bestuur

Het bestuur van de "Stichting Red de Hout" bestaat uit:
Johan Bos:

Voorzitter

Mathijs Altena: Secretaris
Cees Rietdijk:

Penningmeester

