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RSIN nummer: 856877906
Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel de doeleinden van de Federatie Broekpolder (mede) mogelijk te maken –
financieel of anderszins – door het creëren en in stand houden van een zo groot mogelijke groep
(betalende) vrienden die zich op een of andere manier betrokken voelen bij het gebied, genaamd:
“Broekpolder” in Vlaardingen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:




Het verwerven van donateurs, zowel personen als verenigingen/organisaties;
Het organiseren van sponsoractiviteiten;
Het mogelijk maken van incidentele donaties en erfstellingen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Beloningsbeleid:
Aan Bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Hoofdlijnen Beleidsplan:
De Stichting Broekpoldervrienden is in november 2016 opgericht en heeft als doel: De doeleinden
van de Stichting Federatie Broekpolder *(mede) mogelijk maken -financieel of anderszins- door het
creëren en in stand houden van een zo groot mogelijke groep (betalende) vrienden die zich op een of
andere manier betrokken voelen bij het gebied genaamd “Broekpolder” in Vlaardingen.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateurs, organiseren
van sponsoractiviteiten en het mogelijk maken van incidentele donaties en erfstellingen.
Sedert haar oprichting heeft de Stichting donaties verstrekt aan onder meer de Federatie
Broekpolder ten behoeve van het vrijwilligerswerk en aan de Stichting Klauterwoud voor de bouw
van een nieuwe uitkijktoren. Voor de donateurs zijn in 2017, 2018 en 2019 bijeenkomsten
georganiseerd in combinatie met evenementen in de Broekpolder.
Het aantal Broekpoldervrienden bedraagt ultimo 2019 ca 120. Mede dankzij doelgerichte
verspreiding van de -inmiddels vernieuwde- folder groeit het vriendenaantal gestaag.
De “gebruikers” van de Broekpolder (stichtingen en verenigingen) weten de Stichting
Broekpoldervrienden te vinden en er komen regelmatig aanvragen binnen. Deze worden, in overleg
met het bestuur van de Federatie, al dan niet gehonoreerd.
Voor de komende periode staat het realiseren van groei van het aantal Broekpoldervrienden hoog op
de agenda, zodat regelmatig een substantiële bijdrage geleverd kan blijven worden aan de vele
ontwikkelingen die in dit natuurgebied plaatsvinden.

* De Stichting Federatie Broekpolder is als burgerinitiatief mede verantwoordlijk voor het
ontwikkelen en het beheer van de Broekpolder. Deze Stichting heeft de ANBI-status.
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