Stichting Aarde-Werk

Beleidsplan 2016 - 2018

Inhoudsopgave

1

Inleiding ..................................................................................................................................... 3

2

Strategie ....................................................................................................................................... 4

3

4

2.1

Doel en visie ........................................................................................................................ 4

2.2

Winstoogmerk ..................................................................................................................... 4

Beleid .......................................................................................................................................... 5
3.1

Duurzame vrouwen in prachtige wijken ............................................................................... 5

3.2

Energiebespaarboxen op maat .............................................................................................. 6

3.3

Band op Spanning ................................................................................................................ 6

3.4

Verwerving en beheer van gelden ........................................................................................ 6

Overige ........................................................................................................................................ 7
4.1

Beloningsbeleid ................................................................................................................... 7

4.2

Beschrijving administratieve organisatie .............................................................................. 7

4.3

Publicatieplicht .................................................................................................................... 7

1

Inleiding

Stichting Aarde-Werk zet zich al sinds vele jaren in voor de verduurzaming van multiculturele
grootstedelijke gemeenschappen. Die inspanning wordt gedragen door getrainde vrijwilligers die uit
alle hoeken van de samenleving komen. Ook leerlingen van beroepsopleidingen spelen een essentiële
rol en dragen bij aan de verduurzaming van de grote steden in onze regio. Vrijwilligers en leerlingen
traint, instrueert en begeleidt Aarde-Werk vanuit een klein maar zeer actief kantoor.
ErnstJan Stroes
Voorzitter Aarde-Werk

2 Strategie
Stichting Aarde-Werk is in 1994 opgericht met als doel het bewustzijn van stedelingen ten aanzien van
de kwaliteit van leven op aarde te vergroten. Duurzaam leven is daarbij richtinggevend. Wij
ontwikkelen en begeleiden vernieuwende projecten op het gebied van duurzaamheid, leefmilieu en
ecologie. Aarde-Werk specialiseert zich in activiteiten waarbij bij bewoners duurzame
gedragsverandering wordt bewerkstelligd die leidt tot minder milieu gebruik.

2.1

Doel en visie

Aarde-Werk heeft conform haar statutaire doelstelling tot doel het bewustzijn en de kennis van mensen
in de verstedelijkte omgeving te bevorderen ten aanzien van hun verbondenheid met de planeet
AARDE. Met deze doelstelling beoogt stichting Aarde-Werk het belang te dienen van alle inwoners
van onze planeet en de inwoners van de steden in Nederland in het bijzonder.
Aarde-Werk doet dat door het uitvoeren van diverse projecten. In opdracht van lokale overheden dan
wel met middelen van fondsen en donateurs. Conform haar statuten verwezenlijkt Aarde-Werk haar
doel middels cursussen, trainingen en de opleiding van kader. Dat uit zich vooral in het opleiden van
coaches en de begeleiding van jongeren in opleiding.
Het motto van Aarde-Werk is:
Duurzaam op Aarde, daar maken we Werk van.
Met deze samenvattende zin wil Aarde-Werk laten weten waar we voor staan en waar u ons op mag
aanspreken.
Aarde
Het gaat ons om een leef- en werkstijl die rekening houdt met de behoeften en wensen van komende
generaties. Daarbij denken we niet alleen aan mensen, maar ook komende generaties dieren, planten en
bomen. We werken vanuit een globale visie.
Werk
Er is veel werk te doen om bovenstaande te bereiken. We doen dat in een goede werksfeer, met eerlijke
en open verhoudingen en gebruik makend van ieders, zeer diverse, talenten.

2.2

Winstoogmerk

Stichting Aarde-Werk kent geen winstoogmerk en alle door haar verkregen baten worden aangewend
voor de realisatie van haar doelstelling. Conform hetgeen bepaald wordt bij artikel 12 lid 6 van de
statuten komt bij vereffening een eventueel batig saldo ten goede aan het doel van de stichting.

3 Beleid
Op dit moment heeft stichting Aarde-Werk drie beleidslijnen.
● Duurzame vrouwen in prachtige wijken,
● Energiebesparingboxen op Maat,
● Band op Spanning.
Door hun karakter dragen de binnen deze lijnen uitgevoerde projecten ieder op hun eigen manier bij
aan de verduurzaming van het leven in de grote stad en de verbetering van de positie van met name
mensen met lagere inkomens.
Daarnaast draagt Aarde-Werk bij aan projecten die incidenteel plaatsvinden en een bijdrage leveren aan
haar doelstellingen.

3.1

Duurzame vrouwen in prachtige wijken

Via de vrouwen projecten draagt Aarde-Werk bij aan:
De verspreiding van kennis onder vrouwen die hebben deelgenomen aan de themabijeenkomsten over
duurzaamheid en milieuvraagstukken en betrokkenheid bij de wijk. Door bijeenkomsten weten de
vrouwen:
● hoe ze energie kunnen besparen,
● hoe ze hun binnenmilieu gezond kunnen krijgen en houden,
● hoe ze waterverspilling en vervuiling tegen kunnen gaan,
● hoe ze afval kunnen scheiden en beter aanbieden,
● hoe ze hun gezinnen en zichzelf duurzaam en gezond kunnen voeden,
● Ze kennen de natuurkwaliteiten in hun eigen wijk,
● Ze zijn actief met milieu en duurzaamheid,
● Ze kennen mogelijkheden om te komen tot duurzame gedragsverandering,
● Ze kennen mogelijkheden om te participeren in activiteiten van natuur- en milieuorganisaties,
Nederlandse vrouwen van diverse multiculturele achtergronden krijgen een grotere betrokkenheid bij
de maatschappij en leren de Nederlandse taal en cultuur beter kennen,
Vrouwen van diverse multiculturele achtergronden zijn meer betrokken geraakt bij hun buurtgenoten.
Vrouwen die doorgaans niet bereikt (kunnen) worden zijn bereikt door de zodanige opzet van de
bijeenkomsten: in de eigen wijk, gratis, onderwerpen die dicht bij de leefwereld staan, praktische
aanpak.
Via de themabijeenkomsten ontstaan er werkgroepen van betrokken vrouwen die zich inzetten voor de
verbetering en behoud van de kwaliteit van de wijk.
De vrouwen die zich meer willen inzetten in hun wijk zijn opgeleid tot coach duurzame vrouw. Deze
zijn breed in te zetten tijdens taallessen, bijeenkomsten op scholen bij inburgering groepen en voor het
organiseren van excursies in de wijk. Zij zijn sleutelfiguren die de kansen benutten op in de wijken te
zorgen voor voortgang van bewustwording en gedragsveranderingen door het promoten en organiseren
van onder andere bijeenkomsten en cursussen over anders omgaan met energie, voeding, afval, water
en groen waardoor andere wijkbewoners ook bewuster worden van duurzaamheid en de milieuthema´s
en ook hun bijdrage gaan leveren.
We streven er naar deze projecten verder uit te breiden.

3.2

Energiebespaarboxen op maat

Via de projecten energieboxen op maat draagt Aarde-Werk bij aan:
Verspreiding van kennis over duurzaamheid onder de bevolking met name rond de thema’s energie en
water besparen, gezond en veilig wonen
Hierdoor:
● weten ze hoe ze efficiënt energie en water kunnen besparen,
● hebben ze kennis over hun eigen energie en watermeters en hun energie-jaarrekening,
● hebben ze inzicht in de eigen energievoetafdruk,
● weten ze wanneer het binnenmilieu gezond is en hoe ze hun binnenmilieu gezond kunnen
krijgen en houden,
● kennen ze de relatie tussen comfortabel en energiezuinig, gezond en veilig wonen,
● weten ze wat koolmonoxide is en hoe je dat thuis kunt meten,
● hebben ze handvatten om tot een duurzame gedragsverandering te komen,
● is er een bijdrage geleverd aan vermindering van de CO2 uitstoot, leefbaarheid,
duurzaamheid, integratie en participatie.
● zijn ze gestimuleerd maatregelen te nemen die hun eigen woning energiezuiniger en gezonder
maakt. En ze zijn waar mogelijk doorverwezen naar lopende energiebesparingsprojecten van
de gemeente.
● werken ze mee aan de ambitie van de gemeente Den Haag om in 2040 een klimaatneutrale
stad te zijn
We streven er naar deze projecten verder uit te breiden.

3.3

Band op Spanning

Door het samen met leerlingen van het VMBO, MBO en praktijkonderwijs controleren en op spanning
brengen van banden van personenvoertuigen, draagt Aarde-Werk bij aan :
● Grotere verkeersveiligheid,
● Verminderd brandstofverbruik,
● Langere levensduur van banden
● Afname van het broeikaseffect door verlaging van de CO2 emissie,
● Een gezondere leefomgeving ontstaan door minder uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof,
● Een verbeterde leefbaarheid van de stad door een vermindering van fijnstof emissies en
overlast door het autoverkeer,
● Werk-, leer- en stagemogelijkheden voor leerlingen van het VMBO, MBO en
praktijkonderwijs,
● Leerlingen worden zich bewuster van het belang van duurzame mobiliteit.
We streven er naar deze projecten verder uit te breiden.

3.4

Verwerving en beheer van gelden

De stichting Aarde-Werk verwerft haar gelden uit projectfinanciering voor projecten van lokale en
regionale overheden in Nederland. Project donaties van fondsen en in zeer beperkte mate donaties van
private personen. De jaarlijkse opbrengsten worden volledig ingezet voor de realisatie van de projecten
en dus voor de statutaire doelen van stichting Aarde-Werk. Door het feit dat Aarde-Werk bestuurd
wordt door een vrijwillig bestuur zijn er vrijwel geen beheerskosten. De beheerskosten belopen slechts
slechts 10% van de totale jaaromzet van de stichting en zijn op goede toe te wijze aan de projecten van
de organisatie. De stichting financiert geen derden en realiseert de projecten direct en in eigen beheer.
De bestuurders nog enige derde rechtspersoon kunnen individueel beschikken over het vermogen van
de stichting dit is vastgesteld in artikel 7 lid 2. Er zijn geen volmachten verstrekt als bedoeld in artikel
7 lid 3.

4 Overige
4.1

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur toezicht ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 lid 5 van de statuten
voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name
uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding
worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven
die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut
beogende instellingen.

4.2

Beschrijving administratieve organisatie

Aarde-werk stelt jaarlijks een jaarrekening op. De administratie van Aarde-Werk wordt gevoerd door
de penningmeester. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door een officiële accountant die
ook jaarlijks een accountantsverklaring opstelt.

4.3

Publicatieplicht

Aarde-Werk voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: www.aarde-werk.nl

