Beleidsplan Stichting Vrienden van Schaapskudde de Belhamel
1. Doel van de stichting
a. Het instandhouden van Schaapskudde de Belhamel die gehouden wordt op de
vroegere velden van de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Lochem en Brummen;
b. het instandhouden van het oude zeldzame huisdierras Groot Heideschaap;
c. het instandhouden van cultuurhistorische erfgoed met betrekking tot de
schaapskudde en de herders;
d. leercentrum te zijn voor meerdere opleidingen;
e. ruimte te bieden aan ieder wat bijdraagt tot de instandhouding van de kudde en
kooi;
f. het promoten van de schaapskudde en het organiseren van daarmee
samenhangende activiteiten/evenementen;
g. samenwerking te bevorderen tussen Schaapskudde de Belhamel en partijen zoals
ondernemersverenigingen, eigenaren van gronden die begraasd kunnen worden;
h. de stichting beoogt niet het doel tot het maken van winst.
en tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verkrijgen van financiële middelen;
b. het werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires;
c. het onderhouden van een goed netwerk;
d. promoten van de schaapskudde en daarmee samenhangende activiteiten;
e. een goede samenwerking te realiseren met de herders en vrijwilligers.
Structurele samenwerking met de terreineigenaren en eigenaar van de schaapskooi is ten
principale uitgangspunt van de begrazing van heide en grasland en het gebruik van het
grasland en de schaapskooi.
Met het werven en inzetten van vrijwilligers, het gebruik van sociale media als Facebook,
Instagram en Twitter en het in stand houden en uitbreiden van een website wordt een
plaatselijke, regionale en landelijke betrokkenheid nagestreefd, begrip gekweekt voor de
instandhouding van schaapskuddes en begrip voor natuurbescherming.
Ten behoeve van de bekendheid van de kudde en haar doel wordt zo mogelijk regelmatig
naar buiten getreden, met de donateurs gecommuniceerd, publiciteit gezocht en
medewerking verleend bij externe evenementen.
Tevens worden evenementen, als bijvoorbeeld Lammetjesdag en Schaapscheerdersfeest,
georganiseerd.
Stichting Vrienden van Schaapskudde de Belhamel is een groot voorstander van meer en
robuustere natuur en daarom ook zeker niet tegen de komst van wolven in Nederland.
Anderzijds heeft de Schaapskudde de Belhamel een zorgplicht voor gehouden dieren en
moet ze natuurlijk wel haar verantwoordelijkheid kunnen nemen om haar kudde te
beschermen tegen predatoren.

Hoe dat precies het beste kan, wordt momenteel proefondervindelijk in Nederland bedacht.
Dat het extra geld en menskracht kost is al wel duidelijk, de overheid heeft hier in onze ogen
dan ook een belangrijke taak in.
Stichting Vrienden van Schaapskudde de Belhamel ondersteund de herders met kennis en
financiële middelen om zo goed mogelijk de dieren te beschermen en zo veel als mogelijk
dierenleed bij de schapen en geiten onder de hoede van Schaapskudde de Belhamel te
voorkomen.

2. De manier van geldwerving
Voor de verwerving van geldmiddelen zullen naast donaties, giften, legaten en subsidies,
bedrijven en of instellingen worden benaderd voor sponsoring. Voor de activiteiten die de
stichting uitvoert als bijvoorbeeld demonstraties en dagtochten, wordt waar mogelijk een
bijdrage gevraagd van de deelnemers en / of bezoekers, die kostendekkend is. De producten
van de kudde worden marktconform afgezet.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

3. Het beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen van de stichting zal op een wijze geschieden die geen risico
met zich meebrengt voor de instandhouding van het vermogen. Met name zal er niet
worden belegd in aandelen en of andere risicodragende beleggingen.

4. De besteding van het vermogen
De gelden worden op een controleerbare wijze besteed aan de instandhouding en ten
behoeve van het dagelijks beheer van de kudde. De jaarrekening wordt opgemaakt door
een accountantskantoor, waarbij een samenstellingsverklaring wordt afgegeven.

5. Bestuurssamenstelling
- voorzitter: H.B.R. (Harald) van den Akker;
- secretaris: I.I.P. (Inge) Hase;
- penningmeester P. (Pieter) van der Pot.

6. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

