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Inleiding 

De Stichting Groen Licht, opgericht in 2003, zet zich in voor het behoud 
van de natuur in en rond de gemeente Kaag en Braassem. De 
kernpunten van Stichting Groen Licht zijn: (1) het actief volgen, en 
eventueel het doen van aanbevelingen ten aanzien van het groenbeleid 
en –beheer van de gemeente Kaag en Braassem. (2) Het terugdringen 
van de hoeveelheid zwerfvuil en het zwerfvuilprobleem in de gemeente 
structureel aanpakken. (3) Het aanbieden van een 
natuureducatieprogramma om (jonge) bewoners de natuur in hun 
gemeente te laten ontdekken en leren te waarderen. 
 
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de  
toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om  
haar doelstellingen te behalen. Het bestuur van  
Stichting Groen Licht staat positief tegenover initiatieven en  
mensen die dezelfde doelen aanspreken, bijv. Instituut voor  
Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). De stichting vindt  
het belangrijk dat wij van elkaars initiatieven en informatie  
op de hoogte zijn, om elkaars ervaringen te delen en eventueel  
samen te werken. Dit om te streven naar een groenere en  
schonere gemeente. 
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Doel van de instelling 

Het doel van de stichting is het bevorderen 
van de natuur en het openbare groen in en 
rondom de gemeente Kaag en Braassem in 
samenwerking met de politieke partijen, 
gemeenteambtenaren en bewoners. Hierbij 
wordt uitgegaan van meerdere 
kernbeginselen. Ten eerste volgt Stichting 
Groen Licht actief het beleid van de 
gemeente Kaag en Braassem op het terrein 
van natuur en milieu en wordt er getracht 
inspraak te hebben in het beleid en de 
beslissingen op dit vlak. Hierbij wordt 
gestreefd naar een nauwe samenwerking 
met betrokken ambtenaren en bewoners, omdat bewoners vaak dichtbij de groenvoorzieningen leven. Dit om de 
biodiversiteit te verhogen, de aanplant van groen(voorzieningen) te bevorderen en goede nest- en 
foerageergelegenheden voor bijv. vogels en andere organismen te behouden of te creëren. Ten tweede streeft de 
stichting naar een structurele vermindering van zwerfvuil, die een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de 
natuur en groenvoorzieningen. Ten derde trachten wij om bewoners door het organiseren van natuurexcursies 
meer bewust te maken van de natuur in de gemeente. Hierdoor zullen bewoners de regionale natuur meer 
waarderen en zich mogelijk meer inzetten voor het behoud hiervan. 

 
De doelgroep van de stichting zijn de 

bewoners in en rondom de gemeente 

Kaag en Braassem. Belangrijke 

natuurgebieden waar stichting Groen Licht 

actief is zijn ‘de Drechtoevers’, ‘de 

Hemmen’, ‘Stichting Jacobus 

Natuurgebied Hanepoel’, ’t Eerste Stuk en 

‘Wijde Aa’. Alle zijn waterrijke 

natuurgebieden die leef- en broedplaatsen 

bieden aan vele diersoorten. Stichting 

Groen Licht organiseert onder andere 

natuurexcursies door deze gebieden. 
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Werkzaamheden van de instelling 

Om de doelstelling van Stichting Groen Licht te realiseren worden er verschillende activiteiten en projecten 
georganiseerd en wordt het groenbeleid en -beheer van de gemeente Kaag en Braassem actief gevolgd. Er is 
direct contact met betrokken gemeenteambtenaren en commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente 
worden bezocht. Tevens worden bewonersbijeenkomsten bijgewoond. 

Een belangrijk doel is het zwerfafval vrij maken (en houden) van de gemeente. Stichting Groen Licht is de 
actie Adopteer een Straat gestart in 2019. Inmiddels hebben 112 (januari 2022) inwoners hun straat 
geadopteerd met het doel deze zwerfafval vrij te houden. Stichting Groen Licht ondersteunt met materialen 
en gaat door met het werven van vrijwilligers. Verder gaat iedere 2 weken een vaste groep straatjutters olv 
Stichting Groen Licht een specifieke wijk / gebied in om deze te ontdoen van zwerfaval. 

Een belangrijk onderdeel van de stichting zijn de natuurexcursies. Deze excursies hebben als doel om 
bewoners dichter bij de natuur te brengen door hen de natuur dichtbij in de regio te laten ontdekken en 
waarderen. In het  verleden heeft Stichting Groen Licht al vele succesvolle natuurexcursies georganiseerd, 
zoals poldertochten, slootdiertjes-, vleermuizen-, vogel- en uilenexcursies, fluisterboottochten en excursies 
naar een eendenkooi. 

Stichting Groen Licht werkt ook samen met andere organisaties, zoals met basisscholen en Buitenschoolse 
Opvang (BSO). Basisschool De Kiem in Roelofarendsveen organiseert elk jaar van half mei tot eind juni een 
groenproject voor alle groepen. In dit project worden op meerdere data natuurexcursies, bijeenkomsten en 
presentaties georganiseerd met als doel de leerlingen te enthousiasmeren voor de natuur. Ook worden er in 
het  kader van de maatschappelijke agenda (MAG) excursies georganiseerd in samenwerking met Tom in de 
Buurt en  andere lokale organisaties. 

In 2014 heeft de stichting een groenfonds ingesteld. De doelstelling hiervan is om kleinschalige, groene 
initiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem te ondersteunen, die een bijdrage leveren aan het 
verhogen  van de biodiversiteit in de ruimste zin van het woord. Dit kan in de vorm van: 

• Het plaatsen van nestkasten voor specifieke 
vogelsoorten en vleermuizen 

• Het plaatsen van insectenhotels op gunstige plekken 

• Het plaatsen van eenden trapjes bij hoge schoeiingen 

• Aanplanten van inheemse boom- en struiksoorten 

• Inzaaien van bloemenmengsels voor bijen, hommels en 
vlinders 

• Inrichten van winter voederplaatsen 

• Alle initiatieven die een positieve bijdrage kunnen 
leveren voor vogels, zoogdieren, vlinders, bijen en alle 
overige insecten. 



6  

Een initiatief om op het groen fonds een beroep te doen kan liggen bij de stichting zelf, particulieren, instellingen, 
bedrijven, agrariërs, verenigingen en stichtingen. 

 
 

De stichting beoordeelt of de aanvraag 
aan de gestelde criteria voldoet en in 
aanmerking komt. Deze criteria zijn: 

• Wordt aan de doelstelling van 
het groen fonds voldaan? 

• Valt het binnen het gestelde 
budget? 

• Is het initiatief praktisch 
uitvoerbaar? 

• Is er een realistische kans dat 
het beoogde doel wordt 
bereikt? 

 

Er zijn intussen meer dan 100 
nestkasten voor diverse vogelsoorten 
en  vleermuizen en een aantal 
insecten- hotels geplaatst. Ook 
werden er bloembollen gepoot en 
inheemse bloemenmengsels ingezaaid 
voor vlinders, bijen en andere 
insecten. Bij hoge schoeiingen zijn een 
aantal  eenden trapjes aangebracht. 
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Stichtingsbestuur 
 

Het bestuur van de “Stichting Groen Licht” bestaat uit: 

 
Castelein, Koen, Voorzitter, Secretaris 

 

    

Uljee, Corrie, Penningmeester  

    

Ruijgrok, Veronique: coördinator  zwerfvuil 

                                                                                                                                                                                    

Hoogendoorn, Marcel: Coördinator groenfonds, 

vogelwerkgroep 

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie tot maximaal zeven bestuurders om de onafhankelijkheid van de 
stichting te waarborgen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben zij 
recht op een vergoeding voor kosten gemaakt in de uitvoering van hun functie. Het bestuur vergadert jaarlijks 
minstens één keer, waar in elk geval de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde 
komen. Verder houden de bestuursleden elkaar via email, telefonisch, en in onderling overleg op de hoogte van 
ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de bestuurders over nieuwe ontwikkelingen en 
besluiten. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders 
vertegenwoordigd is en er een  meerderheid van stemmen is. 

 

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder andere uit het besturen van de stichting, organiseren van 

zwerfvuilacties en natuurexcursies en overleg met instanties zoals de gemeente Kaag en Braassem en lokale 

politieke partijen. Ook houdt het bestuur zich bezig met het financiële beheer, het werven van fondsen en het 

communiceren via de lokale media  van de activiteiten. 
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Financiering en schenkingsbudget 
 

Om de doelen van Stichting Groen Licht te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse 
algemene kosten zoals kantoorartikelen en bankkosten. Voor de zwerfvuilacties wordt uitgegaan van 
materiaalkosten en attenties voor kinderen om deze acties te promoten, organiseren en in goede banen te leiden. 
Tevens zijn er kosten voor het organiseren van verscheidene excursies, bijvoorbeeld de huur van fluisterboten, 
benodigd excursiemateriaal of de vergoeding van natuurgidsen. Ook wordt er uitgegaan van kosten uit het 
groenfonds zoals (materiaal voor) nestkasten, insectenhotels, eenden trapjes en zaad van wilde bloemen, e.d. In 
2016 is er een telescoop aangeschaft die gebruikt kan worden bij excursies zoals de weidevogelexcursie en voor 
het monitoren van de soortenrijkdom binnen de Gemeente Kaag en Braassem. Ook is er een ecologische berm 
gerealiseerd voor vlinders, bijen en andere insecten. De uitgaven uit het groenfonds zullen afhankelijk zijn van 
lopende projecten en aanwezig vermogen. Er wordt geld geworven door sponsoring, donaties, schenkingen, 
subsidies en inschrijfgelden voor het deelnemen aan excursies. Hieronder een globale tabel van het financieel 
overzicht 2022. 

 
 
De werving van financiën gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten 
met relaties, zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met donateurs en organisaties worden onderhouden 
en ook is de stichting actief in het werven van nieuwe sponsors, donateurs en samenwerkingsverbanden. Dit kan 
bijvoorbeeld middels mond eling overleg in de regio, tijdens activiteiten, of het inzetten van multimedia en social 
media. 
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. 

 

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor), 

een instelling financieel en/of materieel ondersteunt en de andere partij (Stichting Groen Licht) een 

evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om 

een zakelijke overeenkomst waarbij de prestatie een evenwaardige tegenprestatie verkrijgt. 
 

Donaties en schenkingen: een eenzijdige overeenkomst waarbij de schenker roerend of onroerend goed 

overdraagt aan een ontvanger (Stichting Groen Licht) zonder tegenprestatie. 

Subsidies: financiële bijdrage van een overheidsinstantie (Gemeente Kaag en Braassem), vaak bedoeld voor het 

mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden. 

 Stichting Groen Licht

Financieel overzicht 2022

Algemene Kosten

Ontvangen diverse subsidies+bijdragen 3.225,00€   

Diverse uitgaven 859,90-€      

Batig saldo 2.365,10€   

Zwerfvuilacties

Ontvangen sponsorgelden 557,00€      

Uitgaven 546,60-€      

Batig saldo 10,40€        

Excursies  

Inschrijfgelden en vergoedingen 353,00€      

Uitgaven 587,25-€      

Nadelig saldo 234,25-€      

Groenfonds

Uitgaven 2.623,70-€   

Totaal nadelig saldo 482,45-€      
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Het beheer en de besteding van het vermogen 

Wij willen benadrukken dat de bestuurders van Stichting Groen Licht zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen dus 
geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit zijn om in functie gemaakte kosten te vergoeden. Er 
worden geen vacatiegelden betaald. 
 
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de stichting. 
Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat dit aangewend zal worden 
voor een project of voor het groenfonds. 
 
De stichting beheert bankrekeningnummer: NL08 RABO 0355 9612 96 
 
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de 
boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken bestaande uit, de jaarrekening, de balans, de staat van baten 
en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.  
 
Het bestuur vergadert binnen twee maanden na afloop van het boekjaar (jaarvergadering), om de vaststelling 
van de balans en de staat van baten en lasten te beoordelen en controleren. 


