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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Parachute Plants.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 2 Oktober 2020 en gevestigd te
Apeldoorn. Stichting Parachute Plants is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar
bestuursleden naar aanleiding van de CO2 uitstoot van vliegtuigen ter beoefening van de
parachute sport. De Stichting heeft tot doel het (doen) compenseren van de CO2uitstoot
veroorzaakt door een vliegtuig bij het faciliteren van een parachutesprong, alsmede het
doen bijdragen aan natuurbehoud, alles in de ruimste zin van het woord.
Om de doelstellingen te behalen gaat de Stichting zich inzetten tot het aanplanten van
beplanting. Dit kan in de vorm van zogenoemde “tiny forrests” of grootschaliger door het
(geleidelijk) aanplanten van een compleet bos.
Omdat de stichting zicht op dit moment in de oprichtingsfase fase bevind, wordt de focus
gelegd op het binnenhalen van donaties en het verkrijgen van naamsbekendheid in de
parachutesport.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een
beleidsplan volgens de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan zou moeten voldoen.
Stichting Parachute Plants is voornemens om in 2020 de ANBI status aan te vragen.
Dit plan geeft inzicht in:
● Missie, visie en doelstelling van de
stichting
● Werkzaamheden (activiteiten) van de
stichting
● De manier waarop de stichting middelen
werft
● Het beheer van het vermogen van de
stichting
● De besteding van het vermogen van de
stichting Het functioneren van het
bestuur
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun
mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.
Dominique Boerman, voorzitster.

Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Parachute Plants het actuele beleid
vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in bij oprichting van de stichting op 02-10-2020. Het
beleidsplan is opgesteld voor twee jaar, maar zal jaarlijks aangepast worden, indien nodig.
Stichting Parachute Plants staat voor een grote uitdaging in de komende periode. De
uitdaging ligt in het zoeken van sponsoren, donaties, giften, bekendheid en het opbouwen
van een netwerk. Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de Stichting haar doelstellingen wil
verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk geformuleerd doel
nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
activiteiten het wil ontplooien om de doelstellingen te behalen.
Het doel is dat de Stichting CO2 uitstoot compenseert en biodiversiteit in een regio
vergroot. Dit kan klein beginnen, maar uitgroeien tot een (inter)nationaal project t.b.v.
de parachutesport.

1.

Missie/visie

Stichting Parachute Plants is voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van haar
bestuursleden die actief zijn in de parachutesport. Stichting Parachute Plants erkent de
huidige klimaatverandering en herkent dat de parachutesport (klein luchtvaart) hier een rol
in speelt. Door sporters en organisaties tijdig te betrekken en bewust te maken van dit
probleem, willen wij de sport minder vervuilend maken. Dit streven kan worden bereikt door
het aanbrengen van beplanting zoals bloemen, bomen of een volledig (mini)bos.
Omdat het mogelijk is een klein deel van de CO2 uitstoot te compenseren met het planten
van zelfs al één boom, is het mogelijk om het doel kleinschalig uit te voeren. Er is weinig
land nodig om een project te realiseren terwijl de impact daadwerkelijk aanwezig is. Tevens
zorgt het planten van één boom of een klein veld met bloemen al voor meer biodiversiteit in
een gebied.

1.2

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Parachute Plants zijn opgenomen in artikel 2.1 van de
statuten en luiden als volgt:
De stichting heeft ten doel:
het (doen) compenseren van de CO2uitstoot veroorzaakt door een vliegtuig bij het
faciliteren van een parachutesprong, alsmede het doen bijdragen aan natuurbehoud, alles
in de ruimste zin van het woord.
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

de stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- bij te dragen aan ‘groen’ projecten;
bomen en (andere) diverse planten te planten op daartoe in aanmerking komende percelen
grond;
- biodiversiteit (terug) te geven/krijgen in een bepaald gebied;
het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk,
nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

1.3

Strategie

Om de doelstelling te bereiken wordt er gestart met het bekend maken van de naam van de
stichting. Deze moet bekend worden onder de sporters en zogenoemde dropzones. Dit
tracht de stichting te bereiken middels online- en offline media en fysieke aanwezigheid van
producten op verschillende locaties. Hierbij kan gedacht worden aan stickers, posters of
een spaarpot voor donaties.
De stichting gaat met verschillende dropzones in gesprek om een vaste donatie te
bespreken per periode. Hierbij kan gedacht worden aan een bijdrage per (tandem)sprong of
een vast bedrag per kwartaal/jaar.
Gelijktijdig is de stichting in contact met verschillende gemeenten. Hierdoor wil de stichting
land beschikbaar gesteld krijgen om de voorgestelde beplanting op neer te zetten. Dit kan
zowel buiten- als binnen de bebouwde kom. Er is geen minima of maxima eis omtrent het
formaat van de kavels.

2.

Huidige situatie

Stichting Parachute Plants is op 2 oktober 2020 te Dronten gesticht.
Reeds vóór oprichting van de stichting is er contact gelegd met verschillende gemeenten en
met Nationaal Paracentrum Teuge om deze te informeren en enthousiasmeren voor ons
doel. Alle contactpersonen zijn erg geïnteresseerd in de verdere uitrol van de stichting en
werken graag mee waar het voor hen mogelijk is.
Door het leggen van contacten heeft de stichting reeds een aantal sponsoren en donaties
binnengehaald.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Om de doelstellingen van de Stichting te bereiken, zullen donaties moeten worden
opgehaald en contacten moeten worden gelegd met verschillende instanties. Hierbij
wordt gekeken naar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dropzones (paracentra)
Bedrijven m.b.t. parachutesport
Individuele springers
Nederlandse Krijgsmacht
(opinie)stuk in kwartaalblad “Sportparachutist”
Gemeenten
Leveranciers van (jonge) bomen en/of planten

Voorbeelden van de realisatie van het op te halen doelbedrag zijn als volgt:

3.

●

Openstellen van een donatiepagina op internet waar individuen, filantropen en
bedrijven geld aan het project kunnen schenken

●

Het benaderen van bedrijven m.b.t. de parachutesport met de vraag om aan het
project bij te dragen

●

De participatie in events en het geven van presentaties om geld voor het
project in te zamelen

●

Het bedenken en uitvoeren van een actie om geld voor het project op te halen
Het aanschrijven van een subsidie of grant voor de realisatie van het project

Toekomst

De toekomst en het succes van de Stichting worden grotendeels beïnvloed door de
participatie van de sporters. Wanneer meer sporters mee doen, zal de noodzaak voor
bedrijven om ook hun steentje bij te dragen groter worden. Door nu al in te spelen op het
onderwerp “klimaatverandering en kleine luchtvaart”, laten we zien proactief te zijn op dit
onderwerp.
Beginnend met kleine projecten wil de stichting uitbreiden naar grotere stukken land welke
bebost kunnen worden. Hiermee wil de stichting permanent (inheemse) bomen en
biodiversiteit terug brengen in het landschap. De stichting staat ook open voor
(mede)financieren van ander projecten omtrent milieu. Hierbij kan gedacht worden aan een
zonnepark of een bijdrage in de ontwikkeling of aanschaf van een elektrisch springvliegtuig.
Het klimaat is hedendaags een belangrijk onderwerk. De Stichting verwacht dat dit
onderwerp in de toekomst een nog grotere rol zal gaan spelen.

4.

Organisatie

Stichting Parachute Plants heeft de volgende gegevens:
Kvk nummer: 80504280
RSIN nummer: 861695124
Datum akte van oprichting: 02-10-2020
Zetel: gemeente Apeldoorn
Adres: Beethovenlaan 10B
7333 CD, Apeldoorn
Website: http://www.parachuteplants.com
Email adres: info@parachuteplants.com
ANBI status: in aanvraag

4.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

mvr.
dhr.
mvr.

Boerman, Dominique
Kiers, Koen
Boerman, Dominique

De besluitvorming van het bestuur is gebaseerd op een 50% inspraak van zowel mvr.
Boerman als dhr Kiers. Bij een bestuurlijks beslissing dient een volstrekte meerderheid (meer
dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste één bestuurder voor het
betreffende besluit heeft gestemd.
Het bestuur is vrijwillig en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

4.2

Werknemers

Op dit moment worden de activiteiten van Stichting Parachute Plants uitgevoerd door het
bestuur en omringende vrijwilligers. De Stichting zal in de toekomst vrijwilligers in blijven
zetten.

5.

Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals beschreven in artikel 2.3 van de Statuten. De
Stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de
doelstellingen.
De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. Elk jaar wordt
afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden
gepubliceerd op de website: www.parachuteplants.com
Jaarlijkse zullen er bepaalde overhead kosten gemaakt worden die moeten worden
opgevoerd bij de projecten. Verder zijn de verwachtte kosten per project ingericht en onder
2.2 ter illustratie ingevoegd, die pas worden gemaakt na het ophalen van het doelbedrag.
Onderstaand vindt u de globale indicatie van jaarlijkse kosten voor de overhead:
Website
Bankkosten
Communicatiekosten
Media/print
Totaal

€
€
€
€
€

20,00
200,00
100,00
250,00
570,00

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het
vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de
Stichting.
Het werven van gelden
De Stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, giften, subsidies, grants
en bijdragen van bedrijven en individuen. De werving van middelen gebeurd direct, zoals
tijdens contacten met relaties (zowel privé als zakelijk). Daarnaast ook digitaal middels een
donatiemogelijkheid voor de stichting op de website. Om de website veel bezoekers te
geven wordt samengewerkt met bedrijven welke actief zijn in de parachutesport.

6.

Communicatie

Ieder jaar zal Stichting Parachute Plants haar doelgroep, netwerk en donoren op de hoogte
houden van de ondernomen activiteiten en projecten middels
-

Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk jaarverslag
Nieuwsbrieven

De website www.parachuteplants.com zal als portaal dienen ter communicatie, waar
deze zaken gepubliceerd zullen worden.

