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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van BuytenDelft het actuele beleid vast.
Dit document zal jaarlijks in overleg met het bestuur worden doorgenomen en daar waar nodig worden
aangepast.
Het bestuur bestaat uit:
Marietta van der Duijn Schouten, secretaris
Pim Meijkamp, penningmeester
Rina van der Stok, bestuurslid

2. Strategie
2.1 Statutaire doelstelling
De doelstelling van de Stichting BuytenDelft is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten zoals zijn
gedeponeerd dd. 14 april 2014 bij Westvest Netwerk Notarissen en luidt:
De Stichting heeft ten doel het versterken van de kwaliteit en het stimuleren van het gebruik van
groengebieden in en om Delft.

2.2 Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting BuytenDelft heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2.2. van de statuten en de
feitelijke werkzaamheden en activiteiten. BuytenDelft streeft niet naar winst omwille van de winst zelf.
Dit blijkt uit het feit dat BuytenDelft de behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de
zelfvoorzienendheid van de locaties en aan haar doelstellingen.

2.3 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling die ook uitsluitend een algemeen nut beoogt
en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
Pagina 3 van 7

3. Beleid
3.1 Ter verrichten werkzaamheden van de Stichting
Stichting BuytenDelft heeft, ter realisatie van de doelstelling, een aantal locaties in de Delftse Hout
overgenomen van de Gemeente Delft. Te weten; de Hertenweide in het Hertenkamp, de Stadsboerderij
(voorheen Kinderboerderij) en de Waterspeeltuin aan de Korftlaan te Delft.
Door deze locaties te beheren, te behouden en door te ontwikkelen willen we meer mensen naar het
buitengebied trekken. Door actief mensen en partijen te betrekken bij onze ontwikkelingen willen we
laten zien hoe belangrijk de groene buitengebieden zijn. Dit doen wij door de locaties leuker en
uitdagender te maken. Dan zijn mensen en partijen ook bereid om mee te helpen de kwaliteit te
verbeteren en de samenwerking in het gebied te versterken.
De missie van BuytenDelft
BuytenDelft wil jou uitdagen om samen de natuurlijke kringloopeconomie mee te maken.
Dé plek die ruimte biedt om te verbinden en te leren met plezier!
In het eerste jaar ligt de focus op de overname, het open houden voor het publiek en de plannen voor
nieuwe verdienmodellen uitwerken en opstarten. Daarbij ligt de nadruk op het neerzetten van de
zorgtak, de ontwikkeling van ondersteunde horeca en een tarief heffen op de toegang van de
waterspeeltuin en activiteiten voor de doelgroep 6 tm 12 jaar worden neergezet. Er komt een
heropening en er wordt veel publiciteit gegenereerd.
In het seizoen 2016 willen we voldoende geld geworven hebben zodat we met een paard en wagen door
het gebied kunnen rijden en de activiteiten met kinderen worden verder uitgebreid.
BuytenDelft verricht hiervoor de volgende werkzaamheden:

Hertenweide
-

Zij heeft contracten voor huur en opstal overname met de Gemeente Delft
gesloten
Zij is verantwoordelijk voor de verzorging en welzijn van de dieren in de weide
Zij verzorgt het onderhoud aan het terrein en opstallen
Er wordt samengewerkt met een Schaapsherder voor de begrazing van een
omliggend terrein, verzorging van de herten en onderhoud van het terrein
Zij sluit begrazingscontracten af met de Gemeente Delft
Zij zorgt voor werving, activiteiten en publiciteit

Bakkerij Bronswijk BuytenDelft
-

Ten behoeve van de start van een kleinschalige biologische bakkerij in het gebied
is de stichting een lening aangegaan bij Fonds 1818.

Stadsboerderij en Waterspeeltuin
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Zij heeft contracten voor huur en opstal overname met de Gemeente Delft
gesloten (januari 2016)
Zij is verantwoordelijk voor de verzorging en welzijn van de dieren in de weide

-

Zij verzorgt het onderhoud aan het terrein en opstallen
Zij zorgt voor het dagelijks bestuur en invulling aan alle wettelijke verplichting
omtrent personeel, veiligheid, dierverzorging, hygiëne en speeltoestellen.
Zij zorgt ervoor dat de bezoekers in de gelegenheid gesteld worden locaties te
bezoeken tijdens openingstijden
Zij zorgt voor de educatie, activiteiten en evenement tbv van bezoekers en
personeel/vrijwilligers (zie activiteitenplan)
Zij zorgt voor de juiste vergunningen tbv verbouwingen en realisatie tijdelijk
bezoekerscentrum met ondersteunende horeca
Zij communiceert met bezoekers, vrijwilligers, personeel en alle betrokken
partijen zoals beschreven in het communicatieplan.

Bestuurstaken algemeen
-

-

Zij bewaakt de doelstelling die de Stichting heeft en zorgt voor beleid
Zij ontwikkelt nieuwe verdienmodellen en realiseert deze
Zij zorgt voor samenwerking met verschillende
partijen/partners/bedrijven/scholen/instellingen op het gebied van kennis, zorg,
dagbesteding, educatie, activiteiten en beheer
Zij zorgt voor de werving (zie wervingsplan)
Zij zorgt voor een jaarverslag met financiële verantwoording
Zij zorgt voor een jaarplanning en activiteitenkalender
Zij onderhoudt en zet haar netwerk in tbv de doelstellingen
Zij is verantwoordelijk voor een gedegen financiële administratie en bewaking
van de financiën
Zij sluit contracten af met de Gemeente en overige instellingen

Met de werkzaamheden en de activiteiten:
-
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Blijven deze zeer maatschappelijk en sociale voormalige gemeentelijke
voorzieningen toch open en toegankelijk voor de bezoekers in de toekomst
Wordt gezorgd voor verdere ontwikkelingen van de locaties op een duurzame en
educatieve wijze
Biedt BuytenDelft leer-, werk-, en ervaringsplekken voor scholieren, studenten
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Worden kinderen aangezet om meer te bewegen en leren zij spelenderwijs over
gezonde voeding
Zorgen we voor het generen van inkomsten waarmee de locaties over 3 tot 5
jaar zelfvoorzienend dienen te zijn
De Waterspeeltuin zorgt door middel van abonnement en kaartverkoop voor
inkomsten tbv het totale terrein
De Stadsboerderij en de Hertenweide zijn vrij toegankelijk voor iedereen

4. Werving en beheer van gelden
BuytenDelft houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

4.1 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 8 van de statuten met betrekking tot de besluitvorming van het bestuur, en haar
feitelijke werkzaamheid geeft geen enkele bestuurder doorslaggevende zeggenschap binnen de
stichting. Aldus kan geen van de bestuurders, zonder instemming van de andere bestuurders, beschikken
over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

4.2 Bestedingsbeleid
De Stichting BuytenDelft zal de door werving verkregen middelen inzetten om de projecten zoals
aangegeven in haar wervingsplan te realiseren.
De overige inkomsten uit ondersteunende horeca, abonnementen/kaartverkoop Waterspeeltuin en nietgelabelde donaties of giften cq overige inkomsten zullen worden ingezet tbv het salaris van de
beheerder en zijn vervanging, de beheerkosten van het terrein, het onderhoud van de gebouwen, de
dierverzorging, overige vaste lasten en inhuur expertise.
5.

Overige

5.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform bepalingen in artikel 5 voor hun bestuurswerkzaamheden
geen beloning. Ook worden er geen vacatie- of presentiegelden toegekend.
Voor niet-beleidsbepalende, uitvoerende werkzaamheden kan aan hen wel een marktconforme
vergoeding worden toegekend. Het gaat dan om bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties ten
behoeve van de Stichting, die voorafgaand schriftelijke én eenstemmige toestemming moeten verkrijgen
van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als de bestuurder bij deze leveranties, werkzaamheden of
dienstverlening een direct of indirect belang heeft.
Het beloningsbeleid voor aangenomen personeel is vastgelegd volgens de Recreatie cao.
Alle beloningsvormen zijn erop gericht om de continuïteit van de stichting te waarborgen en zijn volgens
maatschappelijk aanvaardbare maatstaven vastgesteld.

5.2 Administratieve organisatie
De stichting BuytenDelft voert een administratie die gecontroleerd wordt door de penningmeester. Deze
informeert maandelijks over de financiële situatie aan het overige bestuur. In samenspraak met de
secretaris worden de dagelijkse financiële en administratieve zaken kortgesloten.
De administratie van de instelling wordt gevoerd onder supervisie van de penningmeester.
De jaarrekening wordt opgesteld door Ruitenburg adviseurs & accountants.
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5.3 Publicatie
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht via www.buytendelft.nl
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