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- de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling;
- op welke wijze de inkomsten worden verkregen;
- hoe het vermogen wordt beheerd en besteed.

I

Inleiding

De Biodiversiteit gaat wereldwijd , ondanks alle inspanningen, nog steeds in hoog tempo
achteruit. Om planten en dieren ook in de toekomst een plaats op onze aardbol te blijven
geven, is actieve inzet van alle partijen nodig: overheden, bedrijfsleven, natuur- en
milieuorganisaties en burgers. De toenemende druk op onze hulpbronnen door bevolkingsen welvaartgroei zorgen overal op aarde voor steeds meer aanslag op natuurlijke habitats en
de daar levende planten en dieren.
Een van de strategieën om hier mee om te gaan is het duurzaam veiligstellen van gebieden,
en deze optimaal te beheren voor het behoud van biodiversiteit. Het is een klassieke aanpak
die in Nederland al meer dan 100 jaar werkt. Zie het werk van Natuurmonumenten en de
provinciale landschappen. Deze aanpak is ook buiten Nederland kansrijk, mits aan een
aantal randvoorwaarden is voldaan: goed overheidsbestuur, een actieve civil society die de
bescherming draagt, een economische basis voor beheer, een inbedding in de locale
samenleving en een goed functionerende uitvoeringsorganisatie ter plaatse
Het Iberisch schiereiland kent van nature een zeer hoge biodiversiteit. Door de ligging op de
overgang van Atlantisch naar Mediterraan, van Sahara naar het noordelijke Europa, en van
laaggelegen naar bergachtig, komt een heel grote rijkdom aan milieuomstandigheden voor.
Voeg daarbij de relatief geïsoleerde ligging op een schiereiland en het is meer dan duidelijk
waarom juist dit gebied zo rijk is aan planten en dieren. Helaas is de biodiversiteit in de
afgelopen decennia ook hier snel achteruit gegaan. Actie is nodig.
Anderzijds kennen zowel Portugal als Spanje een overheidsstructuur, die condities voor
natuurbescherming mogelijk maakt. Het zijn Europese landen, met een behoorlijke
wetgeving en een redelijk tot goed ontwikkeld bestuur. Natura Iberica richt zich sinds de
oprichting in 2015 op Portugal, omdat in dit land de lokale infrastructuur en nationale
fondsen het meeste ontbreken.

De “civil society” rond natuurbescherming is veel minder ontwikkeld dan in Nederland maar
is wel langzaam groeiend. Zo is de Asociacao Transumancia e Natureza (ATN) uit Noord-Oost
Portugal in het jaar 2000 opgericht. Sinds 2022 heeft de organisatie de werknaam Faia Brava
ATN. Deze organisatie drijft allereerst op Portugese krachten, maar loopt aan tegen
aanzienlijke beperkingen en blokkades.
Door Nederlandse ogen gezien is met relatief beperkte middelen een groot natuurresultaat
te behalen. Daarom heeft een aantal betrokken burgers zich verenigd in de Stichting Natura
Iberica.
In de periode 2015-2020 heeft Natura Iberica zich gericht op landaankoop voor het
Natuurreservaat Faia Brava. Dit is het eerste privaat beheerde natuurreservaat in Portugal,
met een formele beleidsstatus Area Protegida Privada (APP). In totaal wordt nu 1000 ha in
eigendom beheerd en 300 ha via bevriende particuliere landeigenaren. Natura Iberica heeft
daarvan ruim 100 ha eigendom van Faia Brava ATN helpen realiseren, en

II.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De algemene doelstelling voor de komende jaren is het ondersteunen van Faia Brava ATN
met de volgende doelstelling
I. Versterken en vergroten van het reservaat Faia Brava
II. Versterken van het beheer van het reservaat
III. Versterken professionaliteit organisatie Faia Brava ATN
Prioriteiten 2022-2026
In de komende vijf jaar richt Natura Iberica zich op de volgende activiteiten
I. Het ondersteunen van uitbreiding van het reservaat. Door het (deels) bekostigen
van landaankoop door Faia Brava ATN in het kerngebied en door private personen in
de bufferzone daaromheen. Momenteel bestaat het reservaat uit ongeveer 1000 ha.
Langs de randen zijn nog een aantal gaten die opgevuld moeten worden, of stukjes
die aan het reservaat toegevoegd moeten worden. In totaal gaat het om tussen de 50
en 100 ha in de komende vijf jaar. Ten noorden en zuiden van Faia Brava ligt een
even groot gebied van rond de 1000 ha waarvan reeds 300 ha is aangekocht door
bevriende particulieren. Natura Iberica zal netwerken aanboren en ondersteunen bij
het vinden van meer potentiële eigenaren. Met een aaneengesloten compleet
reservaat langs 15 km Coa rivier kan het beheer optimaal aangepast worden op de
behoefte van kwetsbare plant- en diersoorten.

II. Versteken kwaliteit beheer. In 2022 zal N.I. ondersteunen bij het opstellen van een
strategisch beheerplan. In de periode daarna zal N.I. ondersteunen bij het in
uitvoering brengen van strategieën en maatregelen. De kosten betreffen dan vooral
out of pocket kosten voor adviseurs, en het sponsoren van beheermaatregelen
III. Vergroten professionaliteit Faia Brava ATN.
N.I zal Faia Brava ATN terzijde staan met raad en daad bij de doorgroei naar een
professionele organisatie. Activiteiten hieronder betreffen (doch niet uitsluitend)
Strategievorming, HRM, communicatie, advies bij management en fund raising,
project-ontwikkeling.

III. de manier waarop de instelling geld werft
We zetten de volgende strategieën in om middelen te verwerven
1. Donateurs Werven van algemene donaties tbv doelstelling van de Stichting.
DOEL: € 1500,- per jaar
2. Werven van projectgebonden middelen door middel van fondswervingsactiviteiten
a. Eenmalige projectgebonden donaties van vermogende particulieren. Doel
5000, per jaar
b. Bevorderen verkoop olijfolie, kerstpakketten. Per verkochte fles olijfolie Faia
Brava komt € 2,00 à € 2,50 terecht in het Landaankoopfonds. Natura Iberica
bevordert de verkoop door het bemiddelen bij verkoop door winkels,
internetverkoop (www.wildrundvlees.nl) of kerstpakketten
(www.faiabrava.nl). De donaties die aan de verkoop van deze producten
verbonden zijn vormen een inkomstenbron voor de Stichting.
c. Het zoeken naar rechtstreekse projectfinanciering van
natuurbeschermingsprojecten. In 2020-2021 werd € 30.000 verworven voor
herbebossing via Prins Bernhard Cultuurfonds. N.I neemt deze rol, wanneer
de fondsverstrekker zaken wil doen met een Nederlandse organisatie.
d. Projectgebonden inkomsten via de veiling Dag van de Natuur. Doel € 5000 per
jaar

3. Het bevorderen van nalatenschappen aan Natura Iberica
Voor mensen die (een deel van) hun vermogen willen nalaten aan een goed
doel willen we een hoogwaardig en zeer duurzaam doel aanbieden:
reservaten op het Iberisch schiereiland. Bij een testament kan Natura Iberica
in samenspraak met de toekomstige nalater een goede bestemming zoeken.

IV

het beheer van het vermogen van de instelling

Er wordt in principe niet aan vermogensopbouw gedaan, anders dan het aanhouden van een
minimum aan liquiditeit om de lopende kosten van de stichting te kunnen dekken.
Inkomsten worden in principe steeds projectmatig aangewend, waarbij we streven om zo
dicht mogelijk bij de 100% effectiviteit te komen.
Mochten inkomsten en uitgaven in de tijd uit elkaar liggen, dan zal het tijdelijke vermogen
op een spaarrekening gezet worden.

V. Besteding van het vermogen van de instelling
De besteding van de middelen volgt de meegegeven wens van de schenker binnen het beleid van de
Stichting. Voor de besteding dient Faia Brava ATN eerst een voorstel in binnen de door N.I
aangegeven kaders. Na goedkeuring kunnen de uitgaven worden gedaan. Betaling vindt in principe
plaats na afloop van de activiteiten en met overlegging van facturen of ander bewijsmateriaal. Faia
Brava ATN kan ook om een voorschot vragen, bijvoorbeeld bij landaankoop. Voor 2022 is er concreet
inzicht in de besteding van het Stichtingsvermogen. De overhead wordt tot een minimum beperkt
door 100% vrijwillige inzet.

Uitgaven

2022

Doel
Overhead
Website en communicatiekosten
Reis- en onkosten bestuur
Bankkosten
Lidmaatschap Globe guards
Begrote projectuitgaven
Landaankoop
Management plan Faia Brava
Herbebossing
Waterdicht maken van poelen
Vee trailer
Bijdrage kosten Parc manager

600
100
150
100
250
8.500
4.000
2.000
3.000
4.500
5.000

I
II
II
II
II
III

