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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân (SANF). 

SANF is opgericht op 27 december 2017 ten overstaan van notaris Slagman te Leeuwarden en is 

geïnitieerd door de Bond Friese VogelWachten (BFVW). De Stichting is opgericht vanuit het 

maatschappelijk belang c.q. de vraag uit de maatschappij voor initiatieven die bijdragen aan de 

biodiversiteit (weidevogels in het bijzonder) in het agrarische cultuurlandschap van de provincie 

Friesland. De Stichting heeft als statutaire doelstelling: 

a) Het verbeteren van de weidevogelstand in Friesland;

b) Het behoudt van cultuurhistorisch grasland;

c) Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;

d) Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer;

e) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ‘status Algemeen Nut Beoogde Instelling’ 

(ANBI) rekening gehouden. De ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun 

schenkingen af kunnen trekken van de belasting en dat de Stichting gevrijwaard wordt van het 

afdragen van belasting over giften en legaten.    

Dit plan beschrijft het beleid voor de periode 2018-2021 en zal na afloop van deze drie jaren worden 

herzien.  

Het bestuur van Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân. 

R.H. Algra 

Voorzitter 
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1. Inleiding

SANF staat in de eerste drie jaren voor een grote uitdaging. Niet alleen wordt zij geconfronteerd met 

nieuws over de almaar dalende weidevogelstanden (daling van 25% sinds 2015) en teruggang in 

insecten en biodiversiteit, maar ook organisatorisch zal het een uitdaging zijn om goede 

fondsenwerving op touw te zetten. Zij zal moeten zoeken naar sponsoren, donaties, giften, 

naamsbekendheid en een breed netwerk. Daarnaast zal de basis gelegd moeten worden voor het 

verwerven van landbouwareaal waarop de doelen direct worden uitgevoerd. Daarbij zullen geschikte 

gronduitgiftemethoden opgesteld moeten worden (geliberaliseerde pacht of erfpacht), waarin 

gestuurd wordt op behoud en ontwikkeling van de gestelde doelen. Ook zullen deze qua inhoud en 

voorwaarden door boeren omarmd/geaccepteerd moeten worden. Door de steun van de BFVW en de 

achtergestelde lening vanuit die organisatie kan de SANF voortvarend van start gaan.  

In dit beleidsplan legt het bestuur de basis neer voor de toekomst en wordt verwoord hoe zij haar 

doelen realiseert. De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door: 

- Het inzamelen van gelden, het verwerven van landbouwgrond, het geven van voorlichting en

PR en het samenwerken met de BFVW en haar aangesloten vogelwachten en individuele

agrariërs;

- Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk

kunnen zijn;

- Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de

Stichting werkzaam zijn;

- Alle andere wettige middelen.

Daarnaast beoogt de Stichting een voorloper te zijn in het stimuleren en ondersteunen van een 

agrarische bedrijfsvoering met oog voor biodiversiteit (weidevogels) en met (financiële) middelen om 

dit in een moderne bedrijfsvoering in te passen. De Stichting zal daarmee een kennispositie verwerven 

en een vraagbaak worden op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Daarbij zal zij samenwerken met 

gebiedspartners. 

Het bestuur van de SANF staat positief tegenover personen en organisaties die dezelfde doelen 

nastreven en vindt het van groot belang dat van elkaars initiatieven geleerd kan worden. Informatie- 

en kennisdeling (ervaringen) is daarbij een pré. Dit om te streven naar een optimaal resultaat. 
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2. Missie, visie en strategie

De SANF is voortgekomen vanuit de wens van de achterban van de BFVW, om het Friese 

cultuurlandschap als biotoop voor de weidevogels te herstellen c.q. geschikter te maken. Vanuit het 

hoofdbestuur van de Bond is het idee ontstaan om voor elke vogelwacht (110 verspreidt over 

Friesland) een eigen plasdrasgebied met kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Deze nieuwe parels 

bieden perspectief voor weidevogels en voor vogelliefhebbers. Daarnaast zijn er talrijke 

praktijkvoorbeelden waarbij dit succesvol binnen de moderne melkveehouderij is ingepast.  

De BFVW heeft een unieke positie als monitoringsorganisatie; er is in Nederland geen vergelijkbare 

organisatie te vinden waarbinnen vrijwilligers op grote schaal en op provinciaal niveau (weide)vogels 

monitoren. De BFVW heeft niet als doel om zelf een terrein beherende organisatie te worden en wenst 

geen verwevenheid te creëren. Om toch een extra stap te zetten in het behoud van de weidevogels is 

de SANF geïnitieerd en opgericht. Het doel is meer geschikte hectares weidevogelland of behoud ervan 

in de provincie Friesland. Dit doet zij hetzij door zeggenschap over de grond, hetzij door eigendom van 

de grond. De wortels liggen bij de BFVW en de Stichting blijft daar nauw verbonden mee, onder andere 

door het inzetten van de (lokale) kennis van de BFVW vrijwilligers. 

2.1 Doelstelling 

De Stichting heeft als statutaire doelstelling: 

a) Het verbeteren van de weidevogelstand in Friesland;

b) Het behoud van weidevogelparels in Friesland;

c) Het behoudt van cultuurhistorisch grasland;

d) Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;

e) Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer;

f) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Samenvattend wenst de SANF het Friese cultuurlandschap als biotoop voor de weidevogels te 

herstellen c.q. geschikter te maken, hetzij door zeggenschap over de grond, hetzij door eigendom van 

de grond.    

3. Strategie

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door: 

- Het inzamelen van gelden, het verwerven van landbouwgrond, het geven van voorlichting en

PR en het samenwerken met de BFVW en haar aangesloten vogelwachten en individuele

agrariërs;

- Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk

kunnen zijn;
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- Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de

Stichting werkzaam zijn;

- Alle andere wettige middelen.

Het inzamelen van financiële middelen zal gericht zijn op subsidies, schenkingen, legaten, donaties of 

crowdfundingsacties. Daarnaast zal onderzocht worden of voor specifieke projecten ‘eeuwigdurende 

obligaties aan toonder’ aan investeerders verkocht kunnen worden.  

Door zeggenschap over de grond of eigendom van de grond kan de Stichting contracten sluiten met 

grondgebruikers. In de contracten worden afspraken vastgelegd over het gewenste 

weidevogelbeheer. Door aankoop van bestaande percelen cultuurgrond met hoge 

weidevogeldichtheden, kan goed biotoop voor de toekomst behouden blijven. 

Door gebruik te maken van de kennis en het netwerk van de BFVW is een goede basis aanwezig voor 

het uitbouwen/behalen van de opgezette doelen. De verbinding kan gezocht worden met gelijk 

denkende organisaties en daarnaast beoogd de stichting om haar gedachtegoed met andere 

grondbezitters in Friesland (kerken, stichtingen, overheidsorganen, particulieren etc.) te delen en hen 

te bewegen om bij te dragen aan de doelstelling van SANF of het gedachtengoed van SANF in het eigen 

beleid te implementeren.  

3.1 Huidige situatie 

De organisatie heeft de opstartfase doorlopen en wordt begeleid door een medewerker van de BFVW. 

De statuten zijn opgemaakt en er is een bestuur gevormd. Daarnaast wordt al kennis gevraagd van 

vrijwilligers en deskundigen. De eerste concrete projecten zijn bij de Stichting aangeboden kort na de 

eerste presentatie/bekendmaking van de nieuwe Stichting. De focus ligt eerst op het opzetten van een 

goede organisatiestructuur en op het verkrijgen van een ANBI-status. Verkennend wordt gesproken 

met de aandragers van projecten. De vraag naar het nemen van initiatieven is nadrukkelijk in de 

samenleving aanwezig. 

3.2 Activiteiten van de organisatie 

Op korte termijn zal de Stichting inhoudelijk opgericht moeten zijn. Inhoudelijk (organisatie, 

beleidsdocumenten, bankrekening etc.) en ook voor publiek toegankelijk (aanspreekpunt, brochures, 

website etc.). De mogelijke financieringsconstructies c.q. mogelijkheden voor fondswerving worden 

nader uitgewerkt. Daarnaast zal minimaal één (pilot)project opgestart worden. 

SWOT-analyse 

Sterke punten: hoog kennis niveau, samenwerking BFVW, vrijwilligers, draagvlak; 

Zwakke punten: naamsbekendheid, kleine projectorganisatie, geen eigen financiële middelen; 

Kansen: maatschappelijke vraag naar biodiversiteit, subsidies, veranderende landbouw, aangedragen 

concrete projecten/verwervingsopgaven; 

Bedreigingen: geen financiering rond kunnen krijgen, wegvallen bestuursleden, geen continuïteit, 

concurrerende initiatieven. 
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4. Organisatie

Naam: Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân 

KVK-nummer: 70408319 

Fiscaal nummer: 858309063 
Adres: Labadistendyk 2 
Postcode: 8637 VJ 
Plaats: Wieuwerd 

Telefoonnummer: 058 - 2504388 

E-mail adres: info@agrarischnatuurfonds.nl

ANBI-status: toegekend. 

De Stichting houdt de eisen aan die in het kader van de fiscale erkenning (ANBI) door de 

belastingdienst zijn opgesteld: 

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan

de integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling zullen niet over het vermogen van de

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
• De instelling zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van

de instelling. Het eigen vermogen zal beperkt blijven, met uitzondering van het noodzakelijke
grondbezit.

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.

• De instelling heeft een actueel beleidsplan.
• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een

soortgelijk doel.
• De instelling zal aan de administratieve verplichtingen voldoen.
• De instelling zal bepaalde gegevens op een internetsite publiceren

(https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/winstoogmerk_geen_hoofddoel
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/integriteitseisen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/gescheiden_vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beperkt_eigen_vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beloning_bestuurders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/redelijke_verhouding_tussen_kosten_en_bestedingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/opheffing
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/administratieve_verplichtingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite
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4.1 Bestuur 

1. De heer Rendert Hijlke Algra, wonende aan de Kromhoutsreed 2 te 8411 KK JUBBEGA, in de functie

van voorzitter;

2. De heer Evert Jan de Boer, wonende aan de Skippersbuorren 15 te 8734 GT EASTEREIN, in de functie

van secretaris;

3. De heer Marco Hoekstra, wonende aan het Skilplein 9 te 8734 GW EASTEREIN, in de functie van

penningmeester.

Het bestuur is onbezoldigd, zij maken aanspraak op een onkostenvergoeding. 

4.2 Werknemers 

De organisatie kan gebruik maken van de diensten van de medewerker(s) van de BFVW en haar (lokale) 

vrijwilligers. Daarnaast worden externe deskundigen geraadpleegd zoals een notaris en een 

rentmeester. 

5. Financiën

Door de BFVW is een startkapitaal van € 25.000,-- beschikbaar gesteld in de vorm van een 

achtergestelde lening of een lening. Er is door de provincie Fryslân een opstartsubsidie van € 25.000,- 

toegekend. 

5.1 Verwerven van gelden 

Voor het opzetten en onderhouden van de organisatiestructuur zal gezocht worden naar een passende 

subsidie.  

Beoogd wordt om de ingezamelde  financiële middelen zoals schenkingen, legaten, donaties of 

crowdfundingsgelden direct in te zetten bij het behalen van de doelstelling c.q. het opzetten van 

projecten (aankoop en beheer cultuurgrond, zeggenschap voeren/adviseren over cultuurgrond). 

Daarnaast zal onderzocht worden of voor specifieke projecten obligaties aan investeerders verkocht 

kunnen worden. 

5.2 Beheer en besteding van het vermogen 

De stichting zal haar vermogen aanwenden om concrete projecten mee te financieren. Deze worden 

zo goed als mogelijk gepubliceerd op de website, zodat voor participanten duidelijk is waar het geld 

aan wordt besteed. 



Bestuur:

• Voorzitter - Render Algra - M. 06 51 602 220
• Penningmeester - Marco Hoekstra - M. 06 45 221 590
• Secretaris - Eddy de Boer - M. 0651637475

E-mailadres bestuur: bestuur@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Projectleider:

• Henk de Jong - M. 06 51 172 174

E-mailadres projectleider: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl




