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1 Inleiding 

Hieronder staat het beleidsplan van Stichting Buitenmakelaar voor de periode 2016-

2017. De werkzaamheden en financieel beheer van de stichting die in februari 2014 

is opgericht, zijn in het kort omschreven. 

2 Werkzaamheden 

2.1 Visie en doelstelling 

Kinderen zijn de afgelopen decennia steeds meer tijd binnen door gaan brengen. Er 

is veel aanbod van activiteiten, de Wii, de laptop en de televisie staan soms de hele 

dag aan. Tegelijkertijd vinden ouders het buiten minder veilig geworden. 

De ouders en grootouders van nu hebben juist de mooiste herinneringen aan wat zij 

buiten deden: slootje springen, vuurtje stoken, hutten bouwen, appels plukken, enz.  

Stichting Buitenmakelaar is opgericht met als doel kinderen in contact te brengen 

met de natuur en (meer) buiten te laten spelen. En daarnaast kinderen en 

volwassenen bewust te maken van het belang van op een verantwoorde wijze om te 

gaan met de eigen leefomgeving en laten zien dat ze zelf invloed daarop uit kunnen 

oefenen. Om te beginnen met de kinderen in de gemeente Bunnik. Wij willen 

kinderen meegeven dat buiten bezig zijn leuk is en dat het landschap zo dicht bij 

huis al vol verrassingen en vol verhalen over ons erfgoed zit.  

 

2.2 Ambities 

Het Britse National Trust publiceerde halverwege 2012 een lijst met '50-dingen-die-

je-gedaan-moet-hebben-voor-je-11 ¾'. Hierop gebaseerd hebben wij in 2014 een 

50-dingen-boek voor gemeente Bunnik gemaakt, volledig afgestemd op de 

buitenactiviteiten 'om de hoek'. 

Het 50-dingen-boek krijgt ieder kind in groep 3 gratis van de leerkracht. Dat 

herhalen we elk jaar. Zo krijgen we het boek op een duurzame manier ingeburgerd 

in de gemeente en hebben kinderen over de lange termijn profijt daarvan. 

Daarnaast willen wij andere organisaties de gelegenheid geven gebruik te kunnen 

maken van het boek om een eigen streekgebonden boek te kunnen maken, en gratis 

uit te reiken aan basisschoolkinderen in hun gemeente.  

Door het verhogen van de waardering voor (zelfstandig) spelen in de natuur draagt 

het boek bij aan het benutten van de gezonde en leerzame leefomgeving rond ons 

omheen. Kinderen worden zich op die manier ook bewust van het belang om op 

verantwoorde wijze om te gaan met je eigen leefomgeving 



Dit project sluit aan bij een aantal landelijke en internationale initiatieven om 

kinderen (weer) in contact te brengen met de natuur. 
 

2.3 Strategie 

Stichting Buitenmakelaar bestaat uit vrijwilligers die allemaal zeer betrokken zijn bij 

kinderen en natuur in de gemeente Bunnik, ondersteund door betrokkenen van de 
scholen, de gemeente en andere belangstellenden. 

 
De stichting verricht in 2016/2017 de volgende werkzaamheden om bij te dragen 

aan de realisatie van de doelstelling en ambitie hierboven: 

 Publiciteit en lokale acties om de bekendheid van het boek binnen de 
gemeente Bunnik te vergroten. 

 Publiciteit om de bekendheid van het boek buiten de gemeente Bunnik te 

vergroten.  
 Organisaties in andere gemeentes ondersteunen in het uitwerken van 

streekeigen 50-dingen boeken.  
 Het 50-dingen boek opnieuw uitreiken aan de kinderen in groep 3 op de 

basisscholen in de gemeente Bunnik. 

3 Financieel beheer 

3.1 Geld werving 

De inkomsten van Stichting Buitenmakelaar bestaan uit de opbrengsten van de vrije 

verkoop van 50-dingen boeken, samen met licentieprovisies voor het verlenen van 
rechten voor het uitwerken van streekeigen boeken gebaseerd op het boek van de 

stichting. Deze inkomsten worden eventueel aangevuld door bijdragen van 
verschillende fondsen en de gemeente, donaties en sponsoring.  
 

3.2 Vermogens- beheer en besteding 

Behaalde opbrengsten komen ten goede van de doelstelling omschreven in 2.1 
hierboven. De belangrijkste uitgaven in 2016/2017 zijn PR-kosten voor het 50-

dingen project. Hiernaast wil de stichting geld reserveren voor een toekomstige 
herdruk van het 50-dingen boek voor de gemeente Bunnik. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

3.3 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in 

redelijkheid gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
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