Beleidsplan van de ANBI, Stichting Natuurspeeltuin
Amsterdam Noord
Stichting natuurspeeltuin Amsterdam Noord heeft een aanvraag ingediend
voor een ANBI status. De volgende gegevens zijn van belang voor het
verkrijgen van deze status:
•
•
•
•
•

RSIN/fiscaal nummer: 857364273
vestigingsadres: Meteorenweg 272, 1035 RN Amsterdam
e-mailadres: natuurspeeltuinamsterdamnoord@gmail.com
KvK nummer: 68259271
Bankrekening: NL37BUNQ2290981192

Beleid en strategie
Doel
De aanleiding voor de oprichting van de stichting is het oprichten van een
natuurspeeltuin in Amsterdam Noord. Het oprichten en beheren van deze
speeltuin, alsmede het verhogen van sociale cohesie, het geven van natuuren milieueducatie en het bevorderen van bewegen en buiten spelen onder
kinderen zijn de doelen van de stichting.
Activiteiten
De stichting ontplooit activiteiten samen met anderen om deze doelen te
bereiken. Er wordt gewerkt met zowel vrijwilligers als met professionele
uitvoerders van verschillende activiteiten. Activiteiten zijn o.a. het geven van
natuur- en milieueducatie, teambuilding, sport en bewegen, sociale
evenementen en spelen.
Doelgroepen
De stichting zet zich in voor een paar specifieke doelgroepen, namelijk
kinderen van 0-18, gezinnen en overige bewoners in Amsterdam Noord en
omstreken en mensen die recreëren op het naastliggende
stadslandbouwproject.
Financiën
De stichting werft geld door donaties, giften en fondsen aan te vragen bij
particulieren, stichtingen, fondsen en het bedrijfsleven. De stichting heeft

geen winstoogmerk en besteedt alle inkomsten aan de uitvoering van de
doelen. Als er winst wordt gemaakt door het uitvoeren van activiteiten zal
deze ook geheel besteed worden aan de doelstellingen van de stichting.
Eventueel vermogen zal op een goede doelen rekening worden gestort, en
uiteindelijk besteed worden aan de doelen van de Stichting.
Bij opheffing van de stichting wordt het eventuele vermogen besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel.

Bestuurssamenstelling
•
•
•
•

voorzitter: Elin Karlsson
penningmeester: Francis Eijlders
secretaris: Maaike Lans
algemeen bestuurslid: Merle Vis

Het beloningsbeleid is dat het gehele bestuur onbezoldigd is.
In de statuten zijn vastgelegd dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan
beschikken over het vermogen van de stichting. Het bestuur is gezamenlijk
handelingsbevoegd.

Financiële gegevens
In september 2018 wordt de speeltuin aangelegd. De grootste kosten van de
aanleg van de speeltuin zal door Stichting Stadslandbouwproject Melkweg
worden gedragen. Als de speeltuin eenmaal is aangelegd neemt de Stichting
Natuurspeeltuin Amsterdam Noord het beheer van de speeltuin volledig op
zich.
Voor een financiële prognose van de jaren 2018-2020 zie het financieel
overzicht.

