BELEIDSPLAN 2021-2025
www.roofvogelsenuilen.nl/natuurbehoud
www.anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-natuurbehoud-roofvogels-en-uilen

Nieuwe dorpsweg 39
4793 BR Fijnaart
info@roofvogelsenuilen.nl
06-13179335

Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen
Het behoud en beschermen van roofvogels en uilen in het wild!
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Inleiding
In Nederland zijn er verschillende vogels bedreigd. In 2017 is er een nieuwe rode lijst
samengesteld van de 196 broedvogels in Nederland. Hiervan staan er 87 op de rode lijst van
volledig uitgestorven tot kwetsbaar. 10 soorten zijn ernstig bedreigd waaronder ook onze
prachtige Nederlandse torenvalk.
Verdwijnen van de oorspronkelijke broedplaatsen van roofvogels en uilen in het wild neemt
in rap tempo toe. Dit komt omdat veel gebouwen steeds beter geïsoleerd worden, waardoor
uilen geen nest kunnen maken in kieren of schuren. De verstedelijking zorgt ervoor dat er
weinig bossen over blijven, terwijl in die bossen vaak ook uilen te vinden zijn. Wij dragen
onze steun bij aan Roofvogels en uilen in het Wild.
Wat wij zoal willen bereiken en wat onze missie en doelen zijn voor dit en komend jaren kunt
u verder lezen in dit beleidsplan.
Voor vragen of opmerkingen hierover mag u altijd contact opnemen met een van de
bestuursleden.
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Voorwoord
Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen is opgestart door, gepassioneerde en
beroepsmatige valkeniers Sjobbe Voet gesteund door zijn vrouw Eveline samen met
gepassioneerde bevriende roofvogel liefhebbers. Naast educatie willen we meer doen en
daardoor is de stichting natuurbehoud roofvogels en uilen tot stand gekomen in april 2021.
Het doel van de stichting is het behoud en beschermen van roofvogels en uilen in het wild in
de breedste zin van het woord. Dit doen wij door het plaatsen, onderhouden en monitoren van
roofvogels en uilen nestkasten in Nederland. Door onder andere het plaatsen van camera’s in
de nestbakken kan er nog beter gemonitord worden. En als er jongen zijn dit ook kunnen
terugkoppelen naar het vogeltrekstation die deze dan kunnen voorzien van een ring zodat ook
de jongen opgevolgd worden.
Naast beschermen en behouden willen we in de toekomst ook actief meewerken aan
broedprogramma’s van bedreigde roofvogels en uilen in het wild om deze te kweken en de
populatie in stand te houden en het opvangen en rehabiliteren van roofvogels en uilen zodat
zij na herstel weer terug in het wild kunnen leven.
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1.

Missie/visie

Onze missie is om 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 aan het plaatsen en onderhouden van roofvogels en uilen nestkasten, conservatie
projecten, verbeteren van biodiversiteit en het rehabiliteren van zieke en gewonde roofvogels
en uilen.
1.2

Doelstelling

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 (2021-2025) willen we er naartoe werken om een 20 tal torenvalk nestkasten te
plaatsen bij fruittelers, boeren en/of particulieren in de regio Moerdijk.
1.3

Strategie

Wij gaan samen met o.a. boeren, fruittelers en particulieren in de omgeving van Gemeente
Moerdijk verschillende nestkasten plaatsen. Afhankelijk van het animo en de kosten willen
we proberen met een 20 tal nestkasten te beginnen. De broedperiode is ongeveer van april t/m
juli. Na het broedseizoen september/oktober geplaatst kunnen worden voor het komende
broedseizoen. Na plaatsen worden de nestkasten jaarlijks onderhouden en gemonitord . We
zullen deze goed in de gaten houden of er activiteiten zijn en als er jongen zijn dit ook kunnen
terugkoppelen naar het vogeltrekstation die deze dan kunnen voorzien van een ring zodat ook
de jongen opgevolgd worden.
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2.

Huidige situatie

In het jaar april 2021 is de stichting opgestart en is nog volop in ontwikkeling. Zo staan wij
ingeschreven en hebben een ANBI status aanvragen en gekregen en zijn we in ontwikkeling
om dit online te krijgen en een website op te starten. Daarnaast willen we ons komend jaar
ook gaan richten op het werven van eventuele subsidies, fondsen en donaties voor het
realiseren van onze doelstelling.
2.1

Activiteiten van de organisatie

We willen komende jaren onze tijd besteden voor het onderzoeken naar de kosten voor het
plaatsen van nestkasten. Als het daarna werven van fondsen of financiële aanvragen te doen
en verdere actief deelnemen aan het plaatsen van oproepen op facebook, instagram en lokale
websites voor donaties om zo het financieren van de nestkasten te kunnen realiseren. Als dit
behaald is of grotendeels behaald is willen wij ons focussen het plaatsen van de nestkasten.
2.2

Voorbeeld van activiteiten

Inmiddels heeft de voorzitter Sjobbe Voet professioneel valkenier zoals ook gezegd in het
voorwoord door zijn werkzaamheden al een behoorlijke contactenkring opgebouwd met ruim
5000 facebook volgers, 1400 volgers op instagram en een nieuwsbrief met ruim 700
inschrijvingen. Ook komt deze door zijn educatieve werkzaamheden met roofvogels en uilen
door geheel Nederland en treft meer dan tienduizenden mensen per jaar die op hun manier
interesse tonen in deze dieren. Hierdoor kan de bekendheid van de stichting en de empathie
snel op gang komen door het werven van donateurs.
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3.

Toekomst

Naast het behouden door het plaatsen van nestkasten willen wij ook in de toekomst actief
meewerken aan 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 en willen
wij ons in de toekomst toeleggen tot het opvangen en rehabiliteren van gewonde wilde
roofvogels en uilen zodat zij na herstel weer terug in het wild kunnen leven.
Sponsors, donateurs, giften en legaten blijven van groot belang voor de stichting. Hier zal dan
ook de komende jaren 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
3.1

Voorbeeld

Hiervoor is het bouwen en optimaliseren van volières een belangrijk hoofdstuk en het
onderhouden en verzorgen van bedreigde roofvogel en uilen soorten deze al in gevangenschap
geboren en gekweekt worden.
Ook kunnen we dan door middel van het in de toekomst aanvragen van een ontheffing voor
een opvangcentrum voor inheemse en uitheemse diersoorten bij het RVO. Wij willen ons
enkel toeleggen op het opvangen van roofvogels en uilen. Een opvangcentrum moet aan
voorwaarden voldoen om de dieren te mogen opvangen. Deze voorwaarden gaan wij in de
toekomst nauwkeurig uitwerken en uitvoeren om aan alle voorwaarden te voldoen.
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4.

Organisatie

Naam
RSIN
KVK
Datum oprichting
Inschrijving KvK
SBI
Postadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankgegevens

4.1

Stichting natuurbehoud Roofvogels en uilen
862511859
82541760
15-04-2021
15-04-2021
94996 - Overige ideële organisaties
Nieuwe Dorpsweg 39, 4793BR Fijnaart
sjobje@hotmail.com
06-13179335
NL38RABO0370863739

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en financieel beheer. De stichting heeft
een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; 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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5.

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. De jaarrekening wordt voor zien van een
samenstellingsverklaring. Deze is openbaar te vinden op de website. www.anbi.nl

5.1

communicatie

Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen hecht er veel waarde aan om met lage kosten
donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan
te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk, nieuwe plannen en ontwikkelingen.
5.2

Website

De website www.roofvogelsenuilen.nl/natuurbehoud is voor nu de belangrijk
communicatiekanaal voor donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden. Op de website
is informatie te vinden over de stichting. Ook is aangegeven hoe de Stichting geholpen kan
worden middels donaties, giften en legaten. De website wordt voortdurend verbeterd en
geactualiseerd. Wij willen op kort termijn voor de stichting een eigen website opzetten. Ook
op facebook en Instagram zijn we actief. anbi.nl gebruiken wij als publicatieportaal ter
beschikking stellen van contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige
activiteiten.
5.3

Financiën inkomsten

De activiteiten worden gefinancierd door opbrengsten uit, subsidie, fondsen, giften, donaties
en sponsoring. De inzet van vele onbezoldigde vrijwilligers beperkt daarbij de kosten.
Stichting natuurbehoud roofvogels en uilen streeft naar een kostendekkend doel.
5.4

kosten

Het plaatsen, onderhouden van nestkasten en opvangen en verzorgen van dieren brengt kosten
met zich mee. De kosten van stichting natuurbehoud roofvogels en uilen bestaan uit o.a. de
volgende componenten: Afschrijvingskosten, Dierenartskosten , Huisvestingskosten,
Kantoorkosten, Voeding, materiaalkosten, Overige kosten etc.
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