
 

 

 

Beknopt Beleidsplan 2020-2023 

 

(overeenkomstig de vereisten voor het verkrijgen en behouden van de erkenning als Algemeen Nut 

Beogende Instelling / ANBI status) 

 

De ANBI erkenning is aangevraagd per 2020. 

 

Inleiding 

 

De Stichting Renkums Beekdal is een algemeen nut beogende instelling zonder winstoogmerk en richt 

zich op bewoners en bezoekers van de Renkumse Beekdalen voor het verstrekken van INFORMATIE over 

de landschappelijke kwaliteiten van het gebied, het leveren van diensten voor Natuur en Milieu 

EDUCATIE en het bevorderen van bevolkings/burger PARTICIPATIE  bij het duurzaam instandhouden en 

ontwikkelen van het gebied. 

 

Hiervoor exploiteren wij het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal aan de Nieuwe Keijenbergse Weg in 

Renkum en faciliteren wij vrijwilligersgroepen actief in het beekdal met ons vrijwilligershonk, het 

Mussennnest. Op ons erf houden wij een hoogstam boomgaard met tientallen oude fruitrassen in stand. 

Met een aantrekkelijke waterspeelplaats en Kabouterpad brengen wij onze jongste bezoekers naar 

buiten en in de natuur. Voor onze bezoekers en begunstigers organiseren wij activiteiten als voorjaar en 

najaars markten, lezingen, excursies en meer. 

 

De Stichting is in 2015 voortgekomen uit een initiatief van de Gemeente Renkum, het IVN Zuid West 

Veluwe en Staatsbosbeheer. Het bestuur van de Stichting draagt autonoom de verantwoordelijkheid 

voor het functioneren van de Stichting. De drie initierende partijen maken geen deel uit van het het 

bestuur. 

 

Voor de exploitatiekosten van de Stichting ontvangt de Stichting geen subsidies van derden. De 

Stichting huurt de opstallen en het erf van Staatsbosbeheer. Voor de exploitatie werft de Stichting 

inkomsten uit bijdragen van begunstigers, verkoop van (streek)producten, begeleiding van excursie, 

organiseren van lezingen, het beschikbaarstellen van ruimten voor vergaderingen en bijeenkomsten, het 

verlenen van diensten onder prestatieovereenkomst voor natuur en milieu educatie (voor de Gemeente 

Renkum) en het verlenen van (publieks) informatieve en vrijwilligersbeheer onder prestatieovereenkomst 

met bos en terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer) 

 

De Stichting werft subsidies voor de aanleg/uitvoering van specifieke projecten en in samenwerking met 

derden. De Stichting reserveert een deel van haar inkomsten voor latere aanwending ten gunste van 

projecten. De Stichting reserveert tevens uit haar opbrengsten voldoende middelen om onverwachte 

tegenvallers in begrote opbrengsten en inkomsten te kunnen opvangen om de continuïteit van de 

Stichting ook in barre omstandigheden te kunnen garanderen. 

 

Voor de beleidsperiode 2020-2023 ligt de focus op het consolideren van de activiteiten van de stichting 

op het niveau van voorgaande jaren, het vergroten van het draagvlak voor de stichting bij bewoners en 

bezoekers van heel het Beekdal, de versterking van de samnwerking met gebiedspartners, het inspelen 

op de toenemende vraag van het publiek tot het beschikbaarstellen van ruimten voor (bezoekers) 

bijeenkomsten in combinatie met beekdalactiviteiten buiten. 

 

 



 

 

In de beleidsplanperiode willen wij onze waterspeelplaats verbeteren, uitbreiden en ook toegankelijk 

maken voor mindervalide jonge bezoekers. In het beekdal willen wij een rolstoelpad aanleggen om ook 

minder valide bezoekers  de kans te geven de natuur van dichtbij te ontmoeten. Samen met onze 

betrokkenen en belanghebben bij een goed en beter beekdal formuleren wij in samenspraak met de 

gemeenten Renkum, Ede en Wageningen onze wensen en voorwaarden voor een Omgevingsvisie op de 

Renkumse Beekdalen en aansluitende uitvoeringsprogrammering.Voor deze projectactiviteiten doen wij 

een beroep op begunstigersbijdragen en subsidies. 

 

De stichting heeft geen werknmers in dienst. Onze belangrijkste, onbetaalbare, begunstigers zijn onze 

vrijwilligers. Zij verlenen hun diensten om niet en wij hebben met hen onze wederzijds rechten en 

plichten vastglegd in een Vrijwilligersbeleid en Vrijwilligersovereenkomst. Al onze vrijwilligers voldoen 

aan de vereisten van een Verklaring Omtrent gedrag / VOG en wij hebben een gecertificeerd 

Vertrouwenspersoon aangewezen. 

 

Onze begunstigers kunnen worden ingeschreven als Vrienden van het Renkums Beekdal of deelnemer 

aan onze Club van Honderd. 

 

De leden van het bestuur van de Stichting zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden. De namen en taakverdeling van de bestuursleden vindt u hier 

(https://www.renkumsbeekdal.nl/over-ons/bestuur/). 

 

De jaarverslagen van de stichting treft u hier aan (https://www.renkumsbeekdal.nl/over-

ons/documenten/) 

 

De Stichting beschikt niet over onroerend goed. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door 

reserveringen uit resultaten van voorgaande jaren en dient het veiligstellen van het voortbestaan van de 

stichting in geval van calamiteiten (overbrugging van inkomsten en uitgaven gedurende een 

begrotingsjaar), het garanderen van de met derden overeengekomen prestatieovereenkomsten onder 

omstandigheden dat deze prestaties niet of slechts gedeetelijk door vrijwilligers kunnen worden 

uitgevoerd en derhalve inhuur van externe medewerkers noodzakelijk wordt, reserveringen voor 

bijdragen aan tokeomstige projecten). 

 

De Stichting is bereikbaar via info@renkumsbeekdal.nl 

 

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.  

 

Getekend, 

 

Tijl Essens, secretaris 

 

Mathieu Pinkers, voorzitter 
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