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1. Inleiding 

Stichting Levende Grond is opgericht op 31 -03 2022, te Borne en gevestigd in de gemeente Lochem 
Eikeboomlaan 1 te Joppe (Statutaire zetel) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel op 31-03-
2022

De doelstelling van Stichting Levende Grond is: 
Het beschikbaar maken van grond(en) waar vormen van extensieve landbouw kunnen plaatsvinden, 
op een manier die de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en de omliggende natuur ten goede 
komen, zodat het de groei en ontwikkeling bevordert van alle levende wezens die verbonden zijn met 
deze grond(en), zoals de boer(en) die met behulp van de grond(en) hun onderneming drijven, de 
betrokken vrijwilligers, de gemeenschap waar de grond onderdeel van uitmaakt en alle levende 
wezens die in en om de grond leven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de stichting. 

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI-status. 

Dit plan geeft inzicht in: 

· Missie, visie en strategie van de stichting; 

· De activiteiten van de stichting; 

· De organisatie;

· De financien.

2. Visie, missie en strategie 

Maatschappelijk vraagstuk 

In Nederland is agrarische grond schaars en prijzig. Als beginnend tuinder/boer is het niet gemakkelijk 
om een stukje grond te kunnen pachten. Vaak wordt een pachtovereenkomst voor de duur van één 
jaar afgesloten, waarna gekeken wordt of er verlengd kan worden. Dat betekent onzekerheid voor de 
boer. Daardoor wordt er (logischerwijs) weinig geïnvesteerd in bodemherstel en/of biodiversiteit. 

Visie 

Als stichting zetten wij ons in voor het beschikbaar maken van grond(en) waar vormen van extensieve 
landbouw kunnen plaatsvinden, die de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en de omliggende 
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natuur ten goede komen, zodat het de groei en ontwikkeling bevordert van alle levende wezens die 
verbonden zijn met deze grond(en). 

Missie 

Concreet houdt dit in dat de stichting grond aankoopt en deze beschikbaar stelt aan boeren en 
tuinders die werken met vormen van extensieve landbouw. Hiermee willen we ook bij het algemene 
publiek de aandacht vestigen op de noodzaak van de transitie naar extensieve en natuurinclusieve 
landbouw.  

Strategie 

Het vrijkopen van grond wil de stichting financieren door middel van giften, leningen en crowdfunding
campagnes.

De stichting wil ervaring opdoen met het op deze manier aankopen en financieren van een eerste 
stuk grond. Daartoe is in 2022 een eerste stuk grond aangekocht. Het betreft een stuk cultuurgrond 
en bos gelegen aan en nabij de Veldhofstraat onder Gorssel, gemeente Lochem, kadastraal bekend 
gemeente Gorssel Sectie E nummers: 1174, groot driehonderd vijftig vierkante meter (350 m2); 1941,
groot zesduizend negenhonderd dertig vierkante meter (6.930 m2); en 1942, groot achtduizend 
achthonderd dertig vierkante meter (8.830 m2), 
Deze percelen worden gebruikt door Tuinderij de Veldhof welke een groentetuin en voedselbos 
beheert voor de gemeenschap in Joppe en omgeving.

De grond is gefinancierd met een hypothecaire lening welke in 5 jaar dient te worden afgelost. De 
stichting maakt plannen voor het aflossen van de financiering  door middel van het opzetten van een 
crowdfunding campagne, in combinatie met het werven van fondsen.  

Aan de hand van deze concrete casus willen we inwoners van onze regio informeren over deze wijze 
van duurzame landbouw en de redenen waarom dit veel vaker toegepast zou moeten worden. Hierin 
zoeken we ook samenwerking met vergelijkbare initiatieven. 

Als deze strategie slaagt en we als eigenaar een langjarige overeenkomst met de tuinder aan de 
Veldhofstraat kunnen afsluiten, willen we dat in de komende jaren vaker gaan toepassen. Dat doen 
we door actief op de grondmarkt te kijken naar mogelijkheden om grond aan te kopen en te 
verpachten.  

Activiteiten

Deze strategie gaan we in de komende jaren concreet maken met de volgende activiteiten. 

A. We werken aan PR voor de stichting met algemene communicatiemiddelen als een website en een 
brochure. 

B. We starten een crowdfundingcampagne om de lening voor de Veldhofstraat te kunnen aflossen.  
Bij het opzetten van de crowdfunding campagne is de stichting een samenwerking aangegaan met 
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Stichting Lynx die ons hierin bijstaat. Het najaar 2022 en begin 2023 worden gebruikt voor de 
voorbereiding van de campagne. 

C. In het voorjaar van 2023 lanceren we de campagne. Daarvoor zetten we veel verschillende 
middelen in: open dagen, brochure, website, paneel, social media, flyers, lezingen, persbenadering, 
etc.    

D. We treden in contact met grondeigenaren om meer zicht op de grondmarkt in de regio te krijgen. 

3. Organisatie

Algemene gegevens en bestuur 

o Statutaire naam: Stichting Levende Grond 

o KvK nummer: 8596558

o Banknummer (IBAN): NL56 TRIO 0320 4954 69

o Fiscaal nummer (RSIN): 863807999

o Postadres: Eikeboomlaan 1, 7215 SB Joppe

o Website: www.stichtinglevendegrond.nl

o E-mail: info@stichtinglevendegrond.nl

Bestuur 
Stichting Levende Grond heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 
vermogen.

Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter een secretaris, een penningmeester en
een gewoon bestuurslid. 

Voorzitter
Herman Wieger Janse, 14 december 1961 

Secretaris
Anna Geertruida Jacoba van der Maas, 14 juli 1970 

Penningmeester
Robert Antonius Wilhelmus Kramps, 12 oktober 1967 

Bestuurslid
Valerie van Dijck, 2 februari 1980 

Activiteiten bestuur 

Vergaderen 
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 
notulen opgemaakt. 

Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 
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1. Het opzetten en begeleiden van projecten; een voorbeeld is de uitvoering van PR- en 
crowdfundingactiviteiten zoals hiervoor omschreven. 

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden. 

Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 
onder meer: 

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

3. Beheren van de gelden; 

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

4. Financiën en Vermogen 

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van
anderen. De middelen van de stichting komen uit het ontvangen van giften en donaties van geld en 
hulpmiddelen. 

De stichting werkt met vrijwilligers in Nederland. De giften en donaties van geld en middelen worden 
volledig aangewend voor de projecten en doelgroepen. 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Levende Grond: 

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 
compenseren. 

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere 
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen 
stichting. 

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt een reserve 
aangehouden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

Bij ontbinding van de stichting komt het kasgeld en vermogen, na afronding van alle financiële 
verplichtingen, toe aan een doel of organisatie in het verlengde van de doelgroep van de stichting. 

5. Informatie en jaarverslag 

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden de boeken 
afgesloten en worden vervolgens de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een overzicht van 
uitgevoerde projecten en de jaarrekening, een balans met baten en uitgaven over het betreffende 
boekjaar. 

In het eerste kwartaal van 2023 zal het eerste jaarverslag worden gepubliceerd. 

Informatie over de stichting is te vinden via website www.stichtinglevendegrond.nl

 


