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Voorwoord Voorzitter
De jaarvergadering heeft plaats gevonden op 15 januari 2022 online via meeting i.v.m.
coronamaatregelen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en een goed en voor spoedig nieuwjaar zowel
privé als voor de Stichting. Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen is opgestart april 2021
ondanks corona hebben we goede stappen kunnen maken voor de stichting. We kijken uit naar
een leuke en goede toekomst waarin we veel leuke en mooie doelen hopelijk waar kunnen
maken waarvoor de stichting staat.
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Actueel verslag activiteiten (25-04-2021)
De stichting heeft als doel het behouden en beschermen van (verschillende soorten)
roofvogels en uilen in het wild, alles in de ruimste zin van het woord.
Wij willen ons richten op verschillende soorten en beginnen in 2022 met de torenvalk.
Het gaat niet goed met de torenvalk in Nederland, daarom is de soort in 2017 op de Rode Lijst
van Nederlandse broedvogels terechtgekomen.
Het plaatsen van nestkasten helpt de torenvalk, net als het vergroten van het voedselaanbod
(muizen) door extensief beheerd grasland of bouwland.
In het komende jaar (2021-2022) willen we er naartoe werken om een 10 tal torenvalk
nestkasten te plaatsen bij fruittelers, boeren en/of particulieren in de regio Moerdijk.
De stichting heeft de taak te zorgen dat er voldoende middelen binnen komen voor het
uitvoeren van deze activiteiten. De middelen die de stichting wilt genereren om genoemde
activiteiten uit te voeren bestaan uit: subsidie, fondsen, giften, donaties en sponsoring.
De stichting is opgericht op 15 – 04 -2021 daarom zijn in dit kader hiervan nog geen
bijzonderheden te melden, behalve dat de stichting in opstartende fase is en o.a. zich bezig
gaat houden met:
-

Aanmaken van website voor stichting
Rekening openen voor ontvangen van financiële middelen
Aanvragen ANBI status
Bekendheid genereren door reclame en promotie zoals: facebook, website, Instagram,
flyers etc.
Samenwerkingspartners zoeken
Projectplan ontwikkelen/schrijven torenvalknestkast

Medio 2021 is er een beleidsplan opgesteld ten aanzien van komend en volgend jaar.
De jaarrekening is onderdeel normaal van het actueel jaarverslag. Hierin legt d e stichting
verantwoording af voor het door hun gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Het boekjaar is
gelijk aan een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juni van het volgende
kalenderjaar. De stichting is sinds 15 april 2021 actief. Het eerste boekjaar van de stichting
eindigt daarom op 31 december 2022. Deze is openbaar te vinden op de website.
www.anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-natuurbehoud-roofvogels-en-uilen
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verslag van het bestuur
Samenvatting 2021:
Het is een mooie start van de stichting geweest afgelopen jaar waarin we veel doelen voor de
stichting hebben kunnen behalen. Zo hebben we onze stichting aangemeld als ANBI status,
het beleidsplan samen gesteld, toekomstplannen gemaakt en een rekening geopend bij de
Rabobank. Dit zorgde voor wat tegenslag want uiteindelijke was deze 24 augustus geopend en
kon in gebruik genomen worden.
activiteiten
Na de start van de stichting hadden wij diverse doelen weggelegd om de stichting in 2021
helemaal up to running te hebben. Hieronder staan de doelen met een korte omschrijving
hiervan.
Openen rekening:
De rekening hebben wij geopend bij de Rabobank. Dit zorgde voor wat vertraging omdat hier
het een en ander mis ging in de communicatie. Uiteindelijk is de rekening geopend op 24
augustus en kon deze in gebruik genomen worden.
Aanmaken website:
Helaas ontbreken de financiële middelen nog om een mooie professionele onafhankelijke
website te hebben voor de stichting en hebben daarom besloten deze te verwerken in de
website van de voorzitter. www.roofvogelsenuilen.nl/natuurbehoud
Voor nu volstaat deze volledig en kan in de toekomst uitgebreide worden.
Beleidsplan en actueel verslag opstellen:
Voor het aanvragen van ANBI status moest er een beleidsplan en actueel verslag opgesteld
worden en moest dit publiekelijk gepubliceerd worden. Hiermee zijn wij aan de slag gegaan
het afgelopen jaar. We hebben een naar ons weten mooie beleidsplan en actueel verslag
kunnen maken wat terug te vinden is op de website;
www.anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-natuurbehoud-roofvogels-en-uilen/

ANBI status:
Na het opstellen van een beleidsplan, het actueel verslag, en dit allemaal te hebben
gepubliceerd is de aanvraag van de ANBI status gedaan en deze ook goedgekeurd door de
belastingdienst.
Raboclub support:
Na het openen van een Rabobank rekening werd onze interesse getrokken door de raboclub
support. Een leuke actie vanuit de Rabobank waarin clubs, verenigingen of stichtingen aan
kunnen geven waarvoor en waaraan ze financiële steun nodig hebben en uitgeven. Hier zijn
wij geheel blanko in gestapt en aan begonnen en aan het einde bleken wij een prachtig bedrag
van €250,96 opgehaald te hebben voor het plaatsen en onderhouden van de eerste
torenvalknestkasten en opstartkosten voor de stichting.
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Bekendheid genereren:
Het raboclub support hebben we gelijk aangegrepen om de eerst bekendheid te genereren voor
de stichting. Zo hebben wij een nieuwbrief eruit gestuurd en een facebook bericht met de
vraag of volgers/vrienden en familie hun stem uit willen brengen via de rabo club support.
Tevens heeft Roofvogels en uilen vof. Flyers laten maken waarvan 1 zijde beschikbaar is
gesteld voor de stichting voor meer informatie aan bezoekers die uitgedeeld kunnen worden
met daarop vermeld uiteraard onze doelen en rekeningnummer voor donaties.
Samenwerkingspartners zoeken:
Er zijn diverse organisaties wereldwijd die zich inzetten voor het behoud en beschermen van
roofvogels en uilen in hun natuurlijke omgeving. Wij als stichting steken graag onze handen
ineen om te kijken hoe en waar we ook andere organisaties kunnen helpen of steunen waar
nodig. Zo hebben wij contacten gelegd met 2 organisaties in Afrika die zich in het hart, hard
maken voor de populatie dieren daar waaronder: Vulpro is een Afrikaanse organisatie die zich
inzet voor het opvangen en rehabiliteren van gewonde gieren over geheel zuid afrika maar
ook gieren probeert te kweken in gevangenschap om de jonge dieren uiteindelijk weer uit te
kunnen zetten in hun natuurlijke omgeving. En Mabula groundhorbill project die zich inzet
voor het behoud en beschermen van de zuidelijke hoornraaf.
Projectplan schrijven:
Afgelopen jaar zijn wij ook druk bezig geweest met het schrijven van een projectplan voor het
plaatsen van een 10 torenvalk nestkasten. Deze willen wij eind dit jaar 2022 gaat plaatsen in
de omgeving van Gemeente moerdijk voor het behoud en beschermen van de Europese
torenvalk. Dit projectplan geeft duidelijk weer waarom dit zo belangrijk is.
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Fondsenwerving
Onze missie is naast educatie voor jong en oud een stapje verder te gaan door het behoud en
beschermen van roofvogels en uilen in het wild in de breedste zin van het woord. Denk hierbij
onder andere aan het plaatsen en onderhouden van roofvogels en uilen nestkasten.

Huidige situatie
Dit jaar april 2021 is de stichting opgestart en is nog volop in ontwikkeling en hebben onze
opstartfase achter de rug en onze doelen gedaan die wij hierin wilde bereiken zoals ook terug
te lezen in activiteiten van de samenvatting. Inmiddels is onze projectplan ook volledig
geschreven uitgewerkt waarin alles in kaart is gebracht rondom het plaatsen van een 10 tal
torenvalknestkasten. Met dit projectplan willen wij dan ook een fondsaanvraag indient. Dit zal
de komende maanden afwachten zijn of dat deze goed gekeurd wordt en we hiermee het doel
kunnen realiseren. Mocht u hier interesse in hebben om dit te ondersteunen kan het
projectplan opgevraagd worden bij de voorzitter van de stichting.
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Toekomst
Komend jaar willen wij ons specifiek richten op het realiseren en plaatsen van minimaal 10 tal
torenvalk nestkasten. Om dit zo goed mogelijk te doen en het broedsucces zo goed mogelijk
te laten slagen zijn hiervoor de juiste en goede materialen nodig. Deze materialen brengen de
nodige kosten met zich mee. Wij willen het komende jaar hiervoor dan ook een
fondsaanvraag indienen en donaties genereren om de actuele kosten van de stichting te
dekken en het aantal nestkasten te behalen of zelf erover te gaan.
Naast het plaatsen van nestkasten willen wij ook in de toekomst actief meewerken aan meer
broedprogramma’s van bedreigde roofvogels en uilen in het wild om deze te kweken en de
populatie in gevangenschap gezond en optimaal tot stand te houden. Hierin zullen wij komend
jaar ook aandacht gaan besteden maar wat meer op de achtergrond door contact te leggen met
andere organisaties en mogelijk partnerschappen aan te kunnen gaan voor de toekomst.
Sponsors, donateurs, giften en legaten blijven van groot belang voor de stichting. Hier zal dan
ook dit jaar zeer veel aandacht aan besteed worden. De binding met de donateurs is van groot
belang een aantal vrijwilligers zullen op het gebied van fondsenwerving en sponsoractiviteiten
zich ontwikkelen. Kortom: Uitdagingen genoeg voor de komende jaren.
activiteiten
•

•

•
•

•

Er is een reeds een projectplan uitgebreid uitgewerkt waarin alles in kaart is gebracht
rondom het plaatsen van een 10 tal torenvalknestkasten. Met dit projectplan kan ook
een fondsaanvraag ingediend worden. Dit zal de komende maanden afwachten zijn of
dat deze goed gekeurd wordt en hiermee het doel kunnen realiseren.
Ook willen wij komend jaar wanneer de fondsaanvraag is goedgekeurd en/of er zicht
is op het financieel haalbaar maken van de nestkasten de voorbereidingen treffen voor
de plaatsing van de nestkasten zoals: locaties zoeken, contactleggen grondeigenaren,
materiaal bestellen, plaatsen kasten etc. meer hierover ook te lezen in het projectplan.
Ook willen we wanneer dit weer mogelijk is tijdens de diverse werkzaamheden van
roofvogels en uilen vof. Bekendheid en bewustwording creëren bij mensen door
middel van het overbrengen van onze visie en doelen en het vragen van donaties.
Tevens hebben we het idee om mogelijk eind van het jaar in september een benefiet
evenement te organiseren waarin we mogelijk geld in kunnen zamelen wat geheel ten
goede komt van de stichting en onze doelen nog beter kunnen realiseren. Dit is nog in
ontwikkeling en moeten dit nog volledig gaan uitwerken.
Ook willen we contacten leggen en/of onderhouden met diverse organisaties om een
mogelijk partnerschap aan te gaan waarin we nog meer kunnen bereiken en behalen
van onze doelen in samenwerking met hun. Denk bv aan: Vulpro, project lugger,
Mabula groundhornbill project.
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Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en financieel beheer. De stichting heeft
een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden deze ongewijzigd blijven; een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester. De fondswerving wordt door de voorzitter gedaan. De
bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden alleen
een vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers.
Voorzitter:
dhr./N.P.A. (Sjobbe) Voet
sjobje@hotmail.com
06-13179335
Penningmeester:
dhr.J.G.( Jan) Broeren
0641194821
janbroeren@ziggo.nl
Secretaris:
mevr.K.M.G. (Kim) Bierens
0624169424
kim.bierens2@gmail.com
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Financiën
Het bestuur legt middels een jaarverslag, waarvan de jaarrekening een onderdeel is,
verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Het boekjaar is
gelijk aan een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juni van het volgende
kalenderjaar. De stichting is sinds april 2021 actief. Het eerste boekjaar van de stichting
eindigt daarom op 31 december 2022 en zijn daarom nog niet verplicht tot een publicatie.
Hieronder toch de financiën 2021
Inkomsten:
Eigen bijdrage
Sponsering/donatie
Rabo club support

Aantal:

uitgaven:
Aantal:
Raborekening kosten

Winst/verlies

5.1

Inkomsten
400,96

Prijs:

Totaalkosten:
€ 100,€
50,€ 250,96

TOTAAL

€

Prijs:

Totaalkosten:
€ 40,55

TOTAAL

€

Uitgave
40,55

Eindresultaat
360,41

400,96

40,55

samenvatting

Het bestuur heeft ervoor gezorgd geen tot nauwelijks kosten voor 2021 te maken en deze zo
laag mogelijk te houden. Zo heeft de stichting nu een kleine financiële reserve voor komend
jaar om hierin mogelijk onvoorziene kosten te kunnen dekken mocht dit nodig zijn. En vanuit
hier te kunnen ontwikkelen om onze doelstelling voor 2022 te kunnen behalen.
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