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Inleiding
In dit beleidsplan kunt u meer lezen over onze doelstellingen en de wijze waarop wij een verschil willen
maken in de maatschappij.
Stichting De Gooische Mij.; de naam zegt het al. Mij. is een afkorting voor maatschappij. De Gooise
maatschappij dat zijn wij, de bewoners van ‘t Gooi, maar het is ook een ouderwetse benaming voor
een bedrijf ter nut van het algemene. Stichting De Gooische Mij. zet zich enorm in voor het algemene
nut, namelijk een duurzame toekomst.

Dank dat u de moeite neemt onze plannen te bestuderen.
Namens het bestuur Stichting De Gooische Mij.

Stichting de Gooische Mij.
Waarom?
De stichting is in het leven geroepen om in ’t Gooi lokaal historisch besef en lokaal denken te
stimuleren en de lokale, circulaire economie te steunen waarin streekeigen producten, recycling,
upcycling, groen ‘denken en doen” en sociale integratie de norm zijn. En in het bijzonder, om
initiatieven te ondersteunen en te financieren, die draagvlak creëren om de lokale natuurpracht ten
eeuwigen dagen in stand te houden. Stichting de Gooische mij. streeft ernaar om mensen te
verbinden.
Hoofdthema’s van de stichting zijn:
-Natuurbehoud;
-De eerste stappen naar een circulaire economie;
-Het verduurzamen van huishoudens;
-Duurzaam met elkaar samenleven;
-Stimuleren van hergebruik, recycling en upcycling;
-Eten & drinken uit de buurt. Biologisch en écht gezond, met weinig vlees;
-Lokale producten;
-De lokale geschiedenis (o.a. het bijzondere fenomeen ‘Erfgooiers’)*.

Wat?
De stichting houdt zich bezig met de volgende activiteiten:
1. Het (mede)mogelijk maken van bijeenkomsten waarin bewustzijn rondom de relatie tussen
mens en natuur centraal staat.
2. Het bieden van een platform aan bestaande projecten en initiatieven op het gebied van
natuurbehoud en duurzaamheid zodat men kennis en ervaring kan uitwisselen en krachten
kunnen worden gebundeld.
3. Een podium bieden voor producten en diensten die circulair, duurzaam en/of
toekomstbestendig zijn.
4. Het financieel ondersteunen van projecten en organisaties met dezelfde visie.
5. Stimuleren en inspireren van een circulaire samenleving.

Hoe?
De Stichting zal geld inzamelen om de in ‘Wat’ gedefinieerde activiteiten te kunnen financieren.

*Erfgooier: Een erfgooier, tot 1702 gemene lantgoijer genoemd, is de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke
bewoner die samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht (schaarrecht) had over de bebouwbare gronden in Het Gooi. Organisatorisch
vormden de erfgooiers een marke, een oude vorm van een boerenzelforganisatie, zoals die ook elders in Europa voorkwam onder vrije
boeren (bron: wikipedia).

Werkwijze
Stichting De Gooische Mij. zal aanvragen doen bij o.a. particulieren, bedrijven, fondsen en
overheidsinstellingen voor donaties, subsidies en goedkope leningen om haar projecten financieel
mogelijk te maken. Tot op heden heeft Stichting de Gooische Mij. van particulieren en bedrijven
financiële middelen gekregen. Daarnaast heeft Stichting Doen Stichting De Gooische Mij. beoordeeld
en aangemerkt als een van stichtingen die passend zijn bij hun sociale en duurzame doelstellingen.
Initiatieven die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van Stichting De Gooische Mij.
moeten voldoen aan de volgende criteria:
❖ De organisatie of het initiatief moet passen bij de doelstellingen van Stichting De Gooische Mij.
❖ De organisatie of het initiatief stimuleert de verspreiding van het gedachtegoed van de stichting.
❖ De organisatie of het initiatief moet kunnen aantonen welke activiteiten met de financiële steun
worden uitgevoerd.
❖ Er moet vertrouwen zijn in de mensen en/of organisatie en in de aanpak.

Organisatie
Bestuurlijk niveau
Er is gekozen voor een bestuur-model. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 3
bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, en eventueel een gewoon lid. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het selecteren en aandragen van financieringsaanvragen (zie statuten). In overleg met de overige
bestuursleden zal besloten worden welke projecten/organisaties of individuen zullen worden
gefinancierd.
Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De bestuurders vormen dus een ‘werkbestuur’ en
zullen betrokken zijn bij de uitvoerende werkzaamheden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en
onkosten worden vermeden.

Bestuur

Voorzitter:
Tijmen Smit

Secretaris:
Leontine Bredius

Penningmeester:
Antoinette Leopold

Uitvoerend niveau
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de stichting te evalueren.
De doelstellingen en strategie uit het beleidsplan worden hierbij als leidraad gebruikt. Jaarlijks wordt
er inhoudelijk en financieel verslag gedaan van de activiteiten. Verder vergadert het bestuur indien de
voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. Er
worden notulen van de vergaderingen bijgehouden. Het goedkeuren van voorstellen tot financiering
is de exclusieve bevoegdheid van het bestuur. Besluiten in het bestuur worden genomen in
unanimiteit/ met een meerderheid van de stemmen. Herbenoeming van de bestuursleden wordt
vastgelegd in de statuten.

Financien
Inkomsten
In de periode 2021-2023 verwacht de stichting jaarlijks 40.000 euro te ontvangen aan inkomsten uit
fondsenwerving en vaste bijdragen van derden. De stichting zal de verkregen inkomsten 100%
besteden, conform de doelstellingen, aan de daaruit vloeiende projecten en activiteiten.

Uitgaven
De Stichting verwacht jaarlijks 40.000 euro te besteden aan de financiële ondersteuning van projecten
op het gebied van duurzaamheid, lokaal en circulair denken en natuurbehoud. Kosten voor het
organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het creëren van platforms voor organisaties om
kennisuitwisseling en samenwerking te faciliteren worden middels sponsoring of donaties van derden
gedekt. Dit zodat de inkomsten uit fondsenwerving voor 100% worden besteed aan projecten gericht
op circulariteit en natuurbehoud.

2021

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Inkomsten
Fondsen
Gemeentelijke subsidies
Inkomsten van derden

15.000
10.000
15.000

15.000
10.000
15.000

15.000
10.000
15.000

15.000
10.000
15.000

Totaal inkomsten

40.000

40.000

40.000

40.000

Uitgaven
Bijdragen aan projecten
Kosten programmering
Kosten fondswerving

30.000
5.000
5.000

30.000
5.000
5.000

30.000
5.000
5.000

30.000
5.000
5.000

Totaal uitgaven

40.000

40.000

40.000

40.000

Vermogensopbouw
De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt dus niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig
is voor de continuïteit van de activiteiten ten behoeve van de doelstellingen. Er wordt geen eigen
vermogen opgebouwd binnen de stichting.

Vermogensbeheer
Schenkingen, subsidies o.a. zullen naar de lopende rekening van de stichting gaan. Het vermogen
wordt niet belegd of geïnvesteerd, aangezien de stichting ernaar streeft het jaarlijks binnengekomen
bedrag ook jaarlijks uit te geven aan de doelstellingen.

Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige
doelstelling heeft conform artikel 9.4 van de statuten. O.a. de volgende instellingen komen in
aanmerking: de Broedplaats Gooise Meren (geoormerkt voor de AltijdWerkplaats) en het Goois
Natuurreservaat.

Fijn dat u het ook uitgelezen heeft ;-)

Stichting De Gooische Mij.
RSIN 854064291
Amersfoortsestraatweg 117
1251 AV Laren
bestuur@degooischemij.nl

