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Beleidsplan Stichting Green Safaris Conservation Foundation  

1. Inleiding 
 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation (hierna: de Stichting), statutair gevestigd te 

Naarden, feitelijk gevestigd aan de Oud Blaricumerweg 40, 1411 JT Naarden, is opgericht op 

18 augustus 2017. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 19 september 2018 ten kantore 

notaris J. Schouten te Amsterdam. Het RSIN-nummer van de Stichting luidt 857869218.  

 

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

- Voorzitter:   mevrouw C.M.G. Huijskes-van Doorne; 

- Secretaris:   de heer V.P. Kouwenhoven; 

- Penningmeester:  mevrouw V.J.M. Staleman-Smit; 

- Bestuurslid:   mevrouw I. de Heus-Verstraten.  

2. Strategie 

2.1 Statutaire doelstelling 
 

De Stichting heeft ten doel: 

  

a. het collecteren en beheren van fondsen ter ondersteuning van de instandhouding en/of 

de ontwikkeling van de gemeenschappen in sub-Sahara Afrika, ten behoeve van de 

instandhouding van het Afrikaanse wild in het algemeen en/of het verbeteren van 

levensonderhoud van gemeenschappen in de omgeving van de (safari-)lodges die in 

eigendom zijn van of duurzaam worden geëxploiteerd door Green Safaris Fund; en  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De Stichting heef geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 4 van de statuten waarin 

wordt benadrukt dat de stichting geen winstoogmerk kent. Dit blijkt ook uit de feitelijke 

werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit 

het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar 

doelstelling. 

 

Artikel 12 lid 2 van de statuten bepaalt dat bij opheffing van de Stichting een eventueel batig 

liquidatiesaldo moet worden besteed aan een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet 

inzake Rijksbelastingen, dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
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2.2 Missie 
 

Stichting Green Safaris Conservation Foundation zet zich in om goede doelen en algemeen nut 

beogende instellingen financieel te ondersteunen overeenkomstig de doelstellingen uit de 

statuten van de Stichting. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag op zich of deze op steun van 

de Stichting kan rekenen. 

 

3. Beleid 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 
 

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: 

- Werven van donateurs; en 

- Beoordelen of aanvragen in aanmerking komen voor steun. 

3.2 Werving van gelden 
 

De Stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van 

de doelstelling, waaronder samenwerking met derden en de verwerving van de daartoe 

benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en 

particulieren. 

 

3.3 Beschikken over het vermogen van de instelling 
 

Op grond van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 

 

Het bestuur, bestaande uit tenminste 3 (rechts)personen, kan in een vergadering alleen besluiten 

nemen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is. Iedere 

bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  

 

Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen uitgebracht in 

een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders in persoon 

aanwezig is. 
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3.4 Uitkeringsbeleid 
 

Het bestuur bepaalt het uitkeringsbeleid met dien verstande dat de uitkeringen ten al tijden 

plaatsvinden conform wat beschreven is in de statuten van de Stichting. 

 

De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan diverse door het 

bestuur te bepalen goede doelen. 

 

 

4  Beheer 

4.1  Vermogen van de stichting 
 

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door ontvangen giften en het rendement 

dat met het vermogen behaald wordt. 

 

Het vermogen zal worden besteed aan het algemeen nut en zal niet worden opgepot. Het 

besteden van het vermogen wordt ingegeven en is gericht op kwaliteit, niet op kwantiteit. 

4.2  Beloning beleidsbepalers 
 

De beleidsbepalers van de Stichting, zijnde de vier bestuurders ontvangen, conform artikel 3 

lid 6 van de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

4.3  Beschrijving administratieve organisatie 
 

De administratie wordt, in opdracht van het bestuur, gevoerd door MTH Accountants gevestigd 

te Bussum, Nederland. 

 

Uit deze administratie zal de aard en omvang blijken van: 

- de inkomsten en het vermogen van de Stichting; 

- de kosten van verwerving van gelden en het beheer van de Stichting; 

- de andere uitgaven van de Stichting; en 

- de inkomsten en het vermogen van de Stichting. 

 

 

 

 

 

 


