
Beleidsplan Eerlijk-Groen 

 Naam en datum van oprichting 

Eerlijk-Groen (statutaire naam Stichting Nationale Milieuestafette).  

Opgericht 6 februari 1987, statuten laatstelijk gewijzigd 6 april 2017. 

 RSIN/ fiscaal nummer 

008691630 

 Post- of vestigingsadres 

Plantage Middenlaan 2 F, 1018 DD Amsterdam 

 Telefoonnummer of e-mailadres 

Info.eerlijkgroen@nivon.nl  

 Nummer van de Kamer van Koophandel 

41011145 

 Gegevens van de bankrekening 

NL77TRIO0338623906 

Beleid en de strategie 
 

Eerlijk en groen. 

Ecologie wordt vaak gezien als een luxe. En het kost ook vaak geld om dingen aan te schaffen voordat 

een ecologische levenswijze mogelijk wordt. 

Daardoor beperkt een ecologische levenswijze zich vaak tot het op beperkte schaal doen van 

ecologisch verantwoorde boodschappen. 

Maar er is zoveel meer te doen. Door technologische mogelijkheden niet te kopen maar de 

vaardigheden op te doen om zelf, met behulp van bestaande materialen, dingen te maken, is het ook 

voor mensen met bescheiden financiële mogelijkheden haalbaar om toegang tot ecologisch 

verantwoorde technische ontwikkelingen te krijgen. 

Het ontsluiten van de mogelijkheden een groene, ecologisch verantwoorde levensstijl te ontwikkelen 

voor zowel personen als organisatieonderdelen als organisaties als geheel. 
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Het ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde levensstijl vraagt kennis, voorlichting en materiële 

middelen om dit te verwezenlijken. 

Vooral voor mensen met een minimum of laag inkomen zijn er duidelijke financiële drempels. 

Door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, door ervaringen uit te wisselen, door dingen 

gezamenlijk aan te pakken en door gebruik te maken van specifieke kennis en vaardigheden kan de 

drempel om een ecologische levensstijl te gaan ontwikkelen belangrijk verlaagd worden. 

Het organiseren van ééndaagse en meerdaagse bijeenkomsten, waar doordat de deelnemers worden 

gemotiveerd om zelfactiviteiten te ontplooien de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk 

worden gehouden. 

Tijdens deze bijeenkomsten kennis over te dragen, ervaringen uit te wisselen, zelf dingen te maken n 

daardoor vaardigheden te ontwikkelen. 

Door dit te ondersteunen met publicaties. 

Door praktische workshops 

Door kennisoverdracht. 

Door het organiseren van ervaringsuitwisseling 

Door de resultaten niet alleen te eigen bate aan te wenden maar de deelnemers te motiveren om 

mee te werken aan het verspreiden van de opgedane kennis naar andere landen in delen van de 

wereld waar deze kennis nog niet in voldoende mate toegankelijk is. 

Een ecologische levenswijze is in onze visie onverbrekelijk verbonden met sociale gerechtigheid 

(eerlijk delen van kennis en vaardigheden) en moet zich zo uiten dat he makkelijk geaccepteerd 

wordt als een reëel alternatief. 

Alleen op die manier is een ecologisch verantwoorde levenswijze een aantrekkelijk alternatief voor 

de levenswijze die in de huidige maatschappij dominant is. De levenswijze die is gebaseerd op 

mateloze groei ten waarbij de grenzen van het ecologisch verantwoord consumeren worden 

overschreden. 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden 

 Voorzitter: Henk Schaaf 
 Penningmeester: Jos Bras 
 Secretaris: Gerard de Jager 
 Algemeen bestuursleden: 

Ben Lindeman; Herbert Boerendonk; Christa Schep; Arie van Zanten; 
Annemarie Borghuis 

  



Beloningsbeleid voor het bestuur en beleidsbepalende orgaan. 
 

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en ontvangt dan ook geen beloning. Wel 
kunnen onkosten worden gedeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten of 
fiscaal aanvaardbare forfaits. 

Dagelijkse praktijk 
 

Alle bestuurders zijn niet zelfstandig bevoegd, alleen gezamenlijk met andere 
bestuurders. 

De dagelijkse operationele organisatie is ondergebracht bij de directie, Ron Manuel. 
De directie heeft volledige volmacht. De directie ontvangt geen directe beloning van 
‘’Sociale Groepsvakanties” 

  



Financiële gegevens van de instelling 
 

Het startkapitaal is verkregen van Nivon Natuurvrienden te weten € 2.500,- dit bedrag 

is op 6 juni 2017 ontvangen. 

 



Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Vrijwilligers

Reiskosten 100€        100€        100€        

Vrijwilligers totaal 100€        100€        100€        

BUREAUKOSTEN

Administratiekosten 100€        100€        100€        

Kosten website 250€        250€        250€        

Bureaukosten totaal 350€        350€        350€        

ORGANISATIEKOSTEN       

Behalen/ behouden Green key 2.500€     4.000€     7.500€     

Publiciteit 2.500€     2.500€     2.500€     

Organisatiekosten totaal 5.000€     6.500€     10.000€   

Activiteitenkosten totaal 5.450€     6.950€     10.450€   

INKOMSTEN

Donaties 5.000€     7.000€     10.000€   

Totaal inkomsten 5.000€     7.000€     10.000€   

RESULTAAT (450)€       50€         (450)€       
 


