Beleidsplan Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Doel
De stichting heeft ten doel:
a. bescherming van de Brabantse das en zijn woon- en leefomgeving;
b. het geven van voorlichting aan grondeigenaren en –gebruikers, beherende
instanties en overige organisaties en het verstrekken van informatie aan
belangstellenden ter bevordering van de dassenpopulatie;
c. signalering van verstoring en misstanden met betrekking tot individuen en
populaties;
d. het in kaart brengen en volgen van de ontwikkelingen in de verspreiding,
populatie, geboorte, ziekten, sterfte, etcetera, van de das.
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. inventarisaties, observaties en veldonderzoek;
b. controles van dassenburchten en dassenvoorzieningen;
c. het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie met betrekking tot
de das in Brabant;
d. deelname in en overleg met diverse instanties en particulieren.
e. het onderhouden van contacten met particulieren en instanties;
f. het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen;
g. beheer en onderhoud van dassenburchten.
Middelen
Voor het verwezenlijken van het doel worden (financiële) middelen geworven
in de vorm van:
a. donaties, schenkingen en giften;
b. collecte-opbrengsten;
c. subsidies;
d. vergoedingen;
e. rente-opbrengsten.
De (financiële) middelen worden geworven door middel van:
a. propaganda, publiciteit en public relations;
b. collecten;
c. het verrichten van werkzaamheden;
d. bankrekening.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van een bankrekening, zo mogelijk
met opbrengst van rente. Het beheer van de bankrekening is in handen van de
penningmeester van de stichting. Over het beheer van het vermogen wordt
periodiek (minimaal jaarlijks) verantwoording afgelegd aan het bestuur in de
vorm van een financieel jaarverslag.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt aangewend voor de realisatie van de doelen van de stichting.
Daarnaast komen voor de stichting gemaakte kosten door vrijwilligers en
bestuursleden voor vergoeding in aanmerking. In principe kunnen de kosten
van materialen die gebruikt worden voor de stichting vergoed worden.
Verder komen kosten die gemaakt worden voor het verrichten van
geaccordeerde werkzaamheden die buiten de standaard taken van de
vrijwilliger behoren voor vergoeding in aanmerking. Accordering van deze
werkzaamheden dient te geschieden door het bestuur.
Besluit tot uitgaven die niet behoren tot de reguliere uitgaven van de stichting en
die een substantieel deel van het budget vertegenwoordigen kan uitsluitend
met instemming van het voltallige bestuur worden genomen.
Geldigheid
Dit beleidsplan, opgesteld door de Stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft
een onbeperkte geldigheid. Slechts door opheffing van de stichting of
herziening van het beleidsplan wordt dit beleidsplan beëindigd.

