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1. Inleiding
De stichting beoogt het algemeen nut in de vorm van een dienstbare samenwerking met
mensen uit liefde voor de natuur.
De eerste jaren heeft de Stichting zich gericht op het duingebied in Noord Holland, waar
door branden veel bomen verloren zijn gegaan. De Stichting heeft zich ingezet om
inheemse loofbomen her te planten, culturele en educatieve projecten op te zetten voor
jong en oud en mensen te betrekken bij het gebied.
Voor komende jaren is een nieuw beleid opgezet en richt de Stichting zich net als
voorgaande jaren met name op het vergroten van de biodiversiteit, een gevarieerde
aanplant van jonge inheemse bomen, participatie en het actief betrekken van jongeren bij
de natuur en het behouden van culturele normen en waarden met betrekking tot de
natuur. Het beleid zoals hieronder beschreven zal de leidraad zijn voor concretisering en
projectmatige aanpak van dienstbaarheid van de Stichting ten opzichte van de
Maatschappij.
Het plan gaat uit van veel vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn daar tot nu toe ook veel mensen
voor beschikbaar. We genieten ervan om met elkaar een actie voor te bereiden en onze
handen uit de mouwen te steken. Ieder levert daarbij vanuit eigen kunnen een waardevolle
bijdrage aan het geheel. In het beleidsplan staat ook aangegeven dat komende periode
een project in Afrika zal plaatsvinden, dit zal door een vrijwillige projectleider worden
gedragen, echter dient het de Maatschappij en de Aarde in een groter nut indien we niet
onze vrijwilligers inzetten in een politiek kwetsbaar gebied en deze overvliegen, maar dat
we gebruik maken van de diensten van de mensen aldaar en deze inzetten als betaalde
kracht, zodat we vanuit een ontwikkelingshulp hen sociaal en financieel ondersteunen en
begeleiden om de biodiversiteit en de culturele waarden ter plekke te vergroten.
Het plan is goedgekeurd door ons bestuur, met als conditie dat de in het plan genoemde
projecten alleen mogen worden aangepakt, als er voldoende financiële dekking voor is.
Graag leggen wij u ons beleidsplan voor. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering
op 19 november 2018 en op die datum in werking getreden. Dit plan is als nadere
uitwerking van het beleidsplan van de stichting, geënt op de actuele situatie in het
werkgebied in het najaar van 2018. Dit jaarplan is de basis voor de begroting. De werkelijk
beschikbare financiële middelen en de beschikbare menskracht zullen voor een deel
bepalen welke punten uit dit plan wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Het plan kan en
zal, indien nodig geacht, door het bestuur worden aangepast bij verandering van de
omstandigheden.
We weten ons ondersteund door een groep belangstellenden en versturen een
nieuwsbrief, wanneer er nieuws te melden is, of dit een bijdrage is voor het geheel. De
nieuwsbrief gaat naar mensen dichtbij en van wat verder weg. Om onze ambitieuze
plannen uit te kunnen voeren, zullen we fondsen werven. Vooral zal dat bestaan uit het
aantrekken van donateurs en sponsors. We hebben daar in de begroting rekening mee
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gehouden, al is de opbrengst voor het nieuwe project eigenlijk niet goed te ramen, hebben
we na overleg met de Raad van Advies de inschatting dat het haalbaar is.

2. Aanleiding van ontstaan
Voordat de Stichting ontstond waren er in het duin- en bosgebied tussen Bergen en Schoorl
van 2009 tot 2011 meerdere bosbranden waarbij 270 hectare aan natuurgebied in
vlammen opging. Bij vrijwel elke brand werd brandstichting vermoed. Op 28 augustus 2009
evacueerde de brandweer 550 inwoners van Schoorl. Het kostte de brandweer dagen om
de brand te blussen. Bij deze brand, ter hoogte van dorpscentrum ‘de Blinkerd’ in Schoorl
ging in totaal 150 hectare duingebied in vlammen op. Vanaf 2011 heeft SBB via de lokale
media oproepen gedaan voor hulp bij de aanplant van het verbrande gebied. Eind januari
2012 gaven Staatsbosbeheer, gemeente Bergen en de plaatselijke politie in dorpscentrum
de Blinkerd informatie over de uiteindelijke enorme brandschade aan het duingebied.
Marieke Engelbregt heeft zich als vrijwilliger aangemeld om projecten op te starten om
mensen te betrekken om de grond opnieuw aan te planten. April 2012 zijn wij dit project
verder gaan uitwerken en zijn we als groep gestart in samenwerking met Staatsbosbeheer.
De grond, die bestemming bosgrond had gehouden, na de invoering van Natura 2000, was
te schraal om snel aan te planten en de natuur was te verstoord. In 2012 heeft onze groep
een ontwikkelings- en beleidsplan opgesteld voor biodiverse ontwikkeling op lange termijn.
Juni 2013 is Stichting Local Spirit opgericht om het project te dragen en een officiële
samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan en fondsen te werven voor nieuwe
aanplant. In samenwerking met de Stichting hebben deskundigen op vrijwillige basis in de
loop van jaren onderzoek gedaan, zijn de ontwikkelingen gevolgd en is de bodem in het
gebied op ecologische wijze verzorgd. Hiernaast zijn er kristalvelden aangelegd om de
aarde te helen. Onze focus voor nieuwe aanplant lag bij het meest schrale gedeelte van het
afgebrande gebied. In het afgebrande gebied eromheen was de bosgrond van zichzelf meer
vruchtbaar voor aanplant van boompjes. In 2014 heeft Stichting Local Spirit samen met
Staatsbosbeheer en in overleg met beheerders en boswachters voor onderzoek 100
loofboompjes geplant in en rondom het nog aan te planten gebied om te zien hoe deze
boompjes zich zouden ontwikkelen.
Na twee jaar was duidelijk welke soorten er het beste in dit vak konden worden geplant.
Op advies van deskundigen, om de biodiversiteit te vergroten en de bomen in harmonie
met de mossen op te laten groeien, is gekozen voor aanplant van jonge loofboompjes. In
het voorjaar van 2017 plantten we als aftrap voor de grote boomplantdagen een grote
beukenboom, nabij de jonge beuken die er in 2014 al waren aangeplant. Daarop heeft SBB
het advies gegeven tot de aanplant van 1750 Zomereiken (Quercusrobus), 1050 ruwe
Berken (Betulapendula), 350 Lijsterbessen (Sorbusaucuparia) en 350 Sporkehout
(Rhamnusfrangula). We zijn dankbaar dat het schrale gebied, met bestemming bos, zich zo
heeft kunnen ontwikkelen. De laatste verbrande dennenbomen zijn met de storm van
herfst 2016 en voorjaar 2017 bijna allemaal op de grond gevallen. Om de prachtige mossen
te sparen is het veld met mensenhanden zorgvuldig ruim gemaakt om te planten, waarbij
natuurlijke wallen en houtstapels zijn behouden. Dit maakte het gebied aanplant klaar en
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veilig voor kinderen en volwassenen om te betreden. Met behulp van onze ecologische
adviseurs is in afstemming met de aarde en de natuur een boomplant-plan gemaakt voor
het gebied, welke zijn ingetekend. Op basis van dit plan zijn bamboe-stokken met een
kleurtje per boom uitgezet, waarbij de mensen met gemak de plek voor de boom konden
vinden. Elk boompje heeft een emmer natuurlijke biologische compost gekregen om de
kans te vergroten dat de boompjes goed zouden aanslaan. Om eventuele zandhagedissen
niet in hun winterslaap te storen wordt het plantplan op het laatst alsnog aangepast.
Uiteindelijk worden 1700 boompjes geplant in de Herfst 2017. 200 schoolkinderen en ruim
100 volwassenen helpen de boompjes aanplanten. Zomereik, ruwe berk, sporkehout en
lijsterbes.

3. Maatschappelijke verantwoording en Doelgroep
De Stichting beoogt het algemeen nut. De Stichting is ontstaan vanuit liefde voor de natuur
en met het doel de natuur in stand te houden. Dat is hetgeen ons bindt.
We weten ons ondersteund door een grote groep mensen, dat bleek toen we een enquête
begonnen: binnen twee dagen hadden we ruim 200 handtekeningen en aanmeldingen van
mensen die graag bomen wilden helpen planten in het gebied of een financiële bijdrage
wilden leveren. De Stichting neemt zich voor contact te houden met belangstellenden en
schrijft een nieuwsbrief zodra er nieuwe publieksacties komen, geeft dit door via media,
krant, Facebook en flyers. Om zeker te stellen dat de maatschappelijke doelstellingen ook
werkelijk worden bereikt en dit op afdoende wijze duidelijk te maken aan buitenstaanders,
streeft de stichting ernaar om de status van ANBI te verwerven en streeft de Stichting naar
certificering door het CBF.
De Stichting spant zich in met haar werkzaamheden de maatschappij als geheel te dienen,
om het milieu te ontlasten, de natuur een warm hart toe te dragen en mensen te
betrekken via sociale en culturele wegen.
De Stichting beoogt mensen van alle leeftijden te betrekken en zal zoveel als mogelijk
maatregelen treffen om alle leeftijden gratis toegang te geven tot evenementen en
boomplantdagen. Scholen en kinderdagverblijven zijn actief betrokken om kinderen
toegang te geven en te informeren.

4. Doelstellingen
In de statuten van oprichting van Stichting Local Spirit zijn de doelen beschreven; in de
vastlegging bij de Kamer van Koophandel zijn onze doelen geconcretiseerd, zoals hieronder
in paragraaf 4.1 en 4.2 beschreven.
4.1 De Statuten
Onderstaande doelstellingen zijn overgenomen uit de Statuten van Stichting Local Spirit:
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De stichting tracht adviserende en begeleidende voorwaarden te scheppen om educatieve, culturele
en duurzaam verantwoorde projecten doorgang te verlenen, samenwerkingsgroepen te laten
ontstaan en bijeenkomsten te organiseren ten bate van de maatschappij.
De stichting heeft ten doel mensen op een creatieve manier uit te nodigen om te communiceren, te
participeren en iets bij te dragen in projecten binnen hun eigen leefomgeving, en het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een luisterend oor te zijn daar waar
behoeften zijn en trachten vraag en aanbod in menselijke capaciteit op elkaar af te stemmen.

4.2 Primaire doelstellingen Stichting Local Spirit
Om de statutaire doelstellingen en taken te realiseren, heeft de Stichting een aantal
onderwerpen geconcretiseerd en, zoals hieronder beschreven, bij de Kamer van
Koophandel vastgelegd:
●

Adviserende en Participerende voorwaarden scheppen om educatieve, culturele en
duurzaam verantwoorde projecten doorgang te verlenen ten bate van de natuur,
mens en maatschappij.
Vanuit menselijke capaciteit een bijdrage zijn voor natuurbehoud en duurzame
ecologische ontwikkelingen.
Het bevorderen van bomen aanplant met aandacht voor inheemse bomen.

●
●

Onze kernwaarden zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bomen planten
Aardeheling en afstemming
Vergroten van de biodiversiteit
Educatie voor kinderen
Natuuronderzoek en ecologische grondverbetering
Samenwerken met vrijwilligers
Openbare natuurwerkdagen
Zwerfvuil opruimen

5. Werkgebied
De Stichting heeft een omvangrijk werkgebied. Om zoveel als mogelijk aansluiting te vinden
bij de bevolking, ziet de Stichting mogelijkheden voor lokale afdelingen. Voor de Schoorlse
Duinen is de Stichting vanaf de oprichting actief, daarna kwamen particuliere
grondgebieden en vervolgens het duingebied in Petten. In overleg met Staatsbosbeheer is
met onze toestemming tot op heden gesproken over de regio Noord Holland voor verdere
projecten van boomaanplant. Echter de Stichting staat ook open voor een groter
werkgebied en ziet, zoals aangegeven, mogelijkheden voor lokale afdelingen. Voor het
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project in Afrika overweegt de Stichting momenteel de opzet van een aparte afdeling.
Daarnaast is een aanvraag gedaan voor begeleiding van de opbouw voor een meditatienatuurtuin in Zeist, waar de Stichting een aandeel in zal nemen.

6. Activiteiten
Wij hebben diverse activiteiten ontplooid, waar mensen in de omgeving bij zijn betrokken.
Hieronder zullen we er een aantal noemen:
● Bomen planten, in totaal zijn afgelopen jaren , inclusief onderzoeks aanplant, 3750
bomen aangeplant in het Noord Hollands duingebied van Staatsbosbeheer.
● Educatieve bijeenkomsten voor volwassenen over biodiversiteit, natuurwaarden en
-normen.
● Ecologische grond herstel en verbetering.
● Aardeheling Cirkels en bijeenkomsten.
● We hebben middels een enquête opiniepeilingen gedaan over de wens voor nieuwe
boomaanplant.
● Educatieve bijeenkomsten voor kinderen via scholen en plantdagen voor kinderen.
● Overleg en participatie met Staatsbosbeheer, Gemeente, bewoners,
belangstellenden en scholen.
● Actief betrekken en samenwerken met scholen nabij de aanplant.
● Actief betrekken en samenwerken met wijkcentrum De Daalder in Alkmaar.
● Fondsenwerving.
● We hebben contact gelegd met diverse andere organisaties die zich bezighouden
met de natuur in het Noord Hollandse kustgebied.
● We hebben diverse oriëntatie bezoeken afgelegd in andere natuurgebieden.

7. Informatie
Het Beleid van Stichting Local Spirit met betrekking tot activiteiten voor pr en
informatieverstrekking:
Onze website up to date houden en verder uitbouwen.
Informatie over onze projecten via de nieuwsbrief.
Bij openbare plantdagen worden flyers verspreid in de omliggende dorpen.
Op verzoek geven we lezingen bij openbare bibliotheken, scholen, wijkcentra,
kerken etc.
● We onderhouden contacten met de pers.
● We zijn te volgen via facebook.

●
●
●
●

8. Financiën
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De inkomsten van de Stichting bestaan uit donaties, giften en schenkingen welke ook in
natura gedaan kunnen worden.
Hieronder wordt aangegeven hoe de Stichting omgaat met haar financiële beleid,
sponsoring en donaties alsmede aanvraag van subsidies. Bij alle tot nu toe georganiseerde
evenementen zijn onze werkzaamheden op het financiële gebied goed verlopen en een
haalbare manier gebleken om tot een sluitende begroting te komen. We zullen deze dan
ook op dezelfde manier in de toekomst inzetten.
De Stichting gaat zich richten op het verkrijgen van een ANBI-status, we verwachten dat
hierdoor meer mensen giften en schenkingen zullen doen.
8.1 Financieel beleid tav projecten
Wanneer de Stichting een evenement organiseert wordt door of onder verantwoording van
de penningmeester een begroting opgesteld welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
het bestuur.
8.2 Continuïteit in Financieel beleid
Het is van belang te blijven werven van donateurs om nieuwe aanplant van bomen
mogelijk te maken, en volwassenen en kinderen te betrekken.
Voor de toekomst zullen we met name gericht in Nederland acties opzetten van en
activiteiten ontplooien voor werving van geld om de doelstelling van de stichting te kunnen
realiseren.
8.3 Donaties en sponsoring
Voor inkomsten wordt actief gezocht naar sponsors en donateurs zowel bij particulieren als
in het bedrijfsleven. Hiertoe worden mensen en bedrijven persoonlijk benaderd. Het blijkt
dat eerder geld gegeven wordt als er concrete doelen zijn zoals een georganiseerde
openbare boomplantdag. Bedrijven die minimaal €200 per jaar sponsoren worden, indien
gewenst, op de website vermeld als sponsor met bedrijfslogo.
Deelnemers aan het evenement worden uitgenodigd een donatie te doen via een
machtiging of contant in de donatiepot.
8.4 Verkoop
Tijdens evenementen georganiseerd door de Stichting worden consumpties verkocht. De
consumpties worden, zoveel mogelijk, als sponsoring verkregen en de opbrengsten van de
verkoop komen geheel ten goede aan Stichting Local Spirit.
De Stichting beoogt eigen T-shirts en tassen te laten maken en deze te verkopen bij
evenementen, waarbij de opbrengst voor de Stichting is.
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8.5 Subsidie
Voor het boomplant-project in Schoorl is in 2017 financiële ondersteuning aangevraagd bij
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Helaas is dit niet toegekend omdat er samengewerkt
werd met een overheidsinstantie wat niet past in hun beleid. Mogelijk kan in de toekomst
opnieuw worden gekeken naar een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, daarvoor
zullen we contact opnemen met de ons toegewezen contactpersoon.
We beraden ons over subsidieaanvragen die met name gericht zijn op verwerven van
fondsen en het vragen van sponsoring voor:
● Vergroten van de biodiversiteit, natuureducatie, en aanplant van inheemse bomen
en openbare plantdagen.
● Het aanplanten van gemengde inheemse natuurgenees-krachtige bomen in Mali
(Afrika).
● De aanleg van waterputten in de woestijn van Mali ter bewatering van de bomen.
● Het onderhoud van de bomen in Mali.
8.6 Onkostenvergoeding bestuur
Bestuursleden hebben tot nu toe nog nooit onkosten gedeclareerd hoewel statutair is
vastgelegd dat ze dat wel zouden mogen doen.
Vacatiegelden en onkosten voor maaltijden en consumpties kunnen niet gedeclareerd
worden.

9. Begroting
De begroting voor 2019-2020 ziet er als volgt uit.
Inkomsten
Inkomsten sponsoracties
Donaties bedrijven
Donaties particulieren
Bijdragen uit fondsen

€
€
€
€

Begroting Stichting Local Spirit 2019-2020
Uitgaven
500,00 Project Mali
4.000,00
1000 bomen
€ 1.200,00
1.500,00
Omheining
€ 3.000,00
5.000,00
Waterput
€ 2.000,00
Arbeidskracht
€ 2.000,00
Diverse materialen
€
500,00
Onderhouden 1e jaar
€
600,00
Onvoorzien
€
750,00
subtotaal
Sponsor- en donateursacties
Flyeractie
Hosting website
Kosten bankrekening

totaal € 11.000,00
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€ 130,00
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Het begrote resultaat voor 2019-2020 bedraagt € 250.

10. Organisatie
De Stichting heeft een aantal organen en functies, die er met elkaar samen voor zorgen dat
het doel in het oog wordt gehouden, dat met de goede prioriteiten wordt gewerkt en dat
beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. De Stichting kent naast het
Bestuur, een Raad van Advies en aangesloten vrijwilligers en sympathisanten die de
organisatie ondersteunen en deelnemen aan evenementen.

10.1 Bestuur
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen en functies binnen
onze organisatie zijn beschreven in de statuten. We zullen ons daarom hier beperken tot
de persoonlijk invulling.
De Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen
vergoeding. Het Bestuur bestaat sinds 22 maart 2015 uit:
Marieke Engelbregt voorzitter,
Heleen Wouters, secretaris,
Peter Koolhaas, penningmeester.
Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar. Daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld
als wordt vergaderd over personen of persoonlijke zaken. In deze gevallen kan de
voorzitter besluiten dat een vergadering, of één of meer agendapunten van een
vergadering, in besloten zitting wordt behandeld. Per agendapunt kan de voorzitter
bepalen of aanwezige bezoekers mogen meepraten of alleen mogen toe horen.
Een aantal leden van de aardehelings-groep waar de stichting uit is voortgekomen, heeft,
zolang zij actief zijn voor de Stichting, spreekrecht en stemrecht in alle
bestuursvergaderingen. Dit zijn uitsluitend: Rascha Wisse, Ruth Wouters, Martijn
Engelbregt, Thea Rotteveel en Niels Kruijer.

10.2 Raad van Advies (RvA)
Het bestuur wordt gevraagd geadviseerd door een adviesraad. De adviesraad is een orgaan
met brede specialistische kennis en ervaring. Leden kunnen ervaringsdeskundige zijn als
wetenschappelijk geschoolden. De leden van de adviesraad doen hun werk op vrijwillige
basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Leden van de adviesraad zijn:
Ir. Rascha Wisse, ecologische grond- en plantkundige ondersteuning
Judith Hendriks, ecologische grond- en plantkundige ondersteuning
Willem Teun Groen, evenementendeskundige,
Martijn Engelbregt, organisatie- cultuur- media- en evenementdeskundige ,
Brigitta Oudega, juridisch adviseur,
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Ir. Niels Kruijer, logistiekdeskundige plantmaterialen en lay out,
Ruth Wouters, werving,
Nienke Nap, catering,
Elsbeth de Wit, muziek,
Marijke van Amerom, algemeen.
10.3 Raad van Toezicht (RvT)
Het bestuur beoogt in de toekomst een Raad van Toezicht te benoemen. De opzet
daarvoor is gemaakt, er is nog geen gehele bezetting en officiële benoeming. De leden van
de Raad van Toezicht krijgen toegang tot de bestuursvergadering. Zij hebben spreek- en
adviesrecht, maar geen stemrecht, zij mogen niet mee beslissen.
Het beoogde beleid zal gevraagd en ongevraagd gecontroleerd worden en het bestuur
wordt geadviseerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft daartoe een
Statutaire verantwoordelijkheid. Leden van de Raad van Toezicht doen hun werk op
vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. De Raad van Toezicht zal bestaan
uit drie vacatures, die tot op heden niet ingevuld zijn.

10.4 Vrijwilligers en medewerkers
Alle functies binnen de Stichting worden vervuld door vrijwilligers. De Stichting heeft geen
betaalde medewerkers. Bij planning, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de
Stichting zijn tot nu toe vrijwilligers ingezet.
Het project in Afrika zal begeleid worden door Coen Engelhart. Voor het project in Afrika
zullen door Coen, vanuit culturele en veiligheidsoverwegingen (daar het een risico gebied
betreft), sociale orde en ontwikkelings-oogpunt, inheemse mensen uit verschillende
dorpen gevraagd worden betaald deel te nemen bij de boomaanplant. Zo ook voor het
onderhoud van het aan te planten gebied.

11. Waarderings- en beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vacatiegelden, worden niet beloond voor
behaalderesultaten en worden op geen enkele wijze gecompenseerd voor hun
inspanningen en/of hun tijdsbesteding ten behoeve van de Stichting.
Wel kunnen gemaakte kosten binnen redelijke grenzen gedeclareerd worden zolang deze
gedaan zijn ten behoeve van de Stichting en haar projecten. Daaronder vallen niet:
verblijfskosten, maaltijden en consumpties. Deze laatsten worden gezien als
persoonlijke uitgaven, welke niet door de Stichting worden vergoed.
Declaraties inclusief “bonnetjes” worden ingediend bij de penningmeester.
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12. Handelingsbevoegdheden bestuur inzake financiën
Elk bestuurslid kan en mag in spoedeisende gevallen en in ad hoc situaties individueel
beslissenover uitgaven tot € 100,- boven dit bedrag en tot maximaal € 500,- kan en mag de
beslissing genomen worden door tenminste twee bestuursleden. Voor grotere bedragen en
in alle niet spoedeisende gevallen, kan en mag de beslissing worden genomen door een
meerderheid van het bestuur.
De penningmeester voert de financiële administratie en stelt de jaarrekening op. Tevens
beheert hij de bankrekening en kas alsmede de inventarislijst. Hij beoordeelt of geplande
uitgaven/kosten vallen binnen de jaarbegroting, kaders van projectbudgetten en/of de in
bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
Het aangaan van een lening, van financiële verplichtingen (bv in het kader van projecten) of
het doen van uitgaven waarbij het gaat om bedragen van meer dan € 500,- kan alleen als
hierover een besluit genomen wordt met unanimiteit van stemmen in een vergadering
waarbij alle bestuurders aanwezig zijn.

13. Partnerorganisaties
De stichting heeft diverse contacten gelegd met organisaties die vergelijkbare doelen
nastreven. De vormen van samenwerking lopen uiteen tussen gegevens uitwisselen,
wederzijds bezoek en overleg, gezamenlijke acties en/of gezamenlijk naar buiten treden.
De organisaties waar wij mee samenwerken zijn Stichting Malikanu, Greenfriends,
Staatsbosbeheer, Groenkapitaal, Stichting Andersom, De Groene Zon, de Stichting ter
behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied en De Groene Oase.
Onze Stichting staat open voor het aangaan van contacten met andere organisaties.
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