GreenWish beleidsplan 2021
De stichting GreenWish is opgericht in 2003 om meer aandacht en ruimte te geven aan
maatschappelijke initiatieven die wezenlijk bijdrage aan duurzame ontwikkeling. GreenWish heeft
sinds 2008 een ANBI status. Het beleidsplan van GreenWish geeft inzicht in wat wij doen om onze
doelstelling te bereiken. Het geeft inzicht in:
•
•
•
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het werk dat we doen en het werven van financiering;
het beheer van het vermogen;
de wijze waarop we ons vermogen besteden;

Strategie

GreenWish maakt ruimte voor duurzame initiatieven en sociale ondernemingen. Dat doen we op
verschillende manieren:
-

-

we faciliteren individuele initiatiefnemers;
we faciliteren overheden en andere organisaties die meer willen samenwerken met
maatschappelijke initiatieven, we adviseren hen hoe zij meer ontvankelijk kunnen worden
voor initiatieven;
we analyseren de signalen, trends en innovaties die de initiatieven in zich dragen.

In onze statuten staat de doelstelling als volgt verwoord:
De doelstelling van de stichting is het leveren van een bijdrage aan een duurzame
samenleving, door ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven en sociaal
ondernemers. De stichting richt zich op mensen die duurzame initiatieven willen realiseren en
organisaties die hen daarbij van dienst kunnen zijn. Voorts heeft de stichting ten doel alles te doen
dat met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat voor duurzame initiatieven
rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
Missie
Mensen zijn slimmer dan organisaties. We kunnen de denkkracht en creativiteit in de samenleving
veel meer benutten. Onze missie is meer ruimte voor duurzaam en maatschappelijk initiatief in de
brede zin van het woord. Wij zien dat werk aan meerdere kanten nodig is:
-

het versterken van initiatiefnemers zodat zij met hun concept beter beslagen ten ijs komen;
Het professionaliseren van ondersteuningswerkzaamheden door intermediaire organisaties;
Bevorderen van samenwerking tussen instituties en initiatiefnemers.

Werkzaamheden van GreenWish bestaan uit:
-

diverse projecten voor gemeenten, provincies en ministeries, die bestaan uit het bouwen van
bruggen tussen initiatieven en beleid;

-
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Diverse projecten die bestaan uit het organiseren van het faciliteren van initiatieven door
gemeenten;
Diverse projecten die intermediaire organisaties, zoals natuur- en milieu centra stimuleren
meer te gaan werken met initiatieven uit de samenleving;
Diverse project en die bestaan uit het maken van analyses van initiatieven;
Direct individueel faciliteren van initiatieven;
Lobby voor een beter klimaat voor maatschappelijk initiatief.

Beleid 2021

In 2021 bestaat GreenWish 18 jaar. De missie van GreenWish is nog niet gehaald. Wel is het
landschap erg veranderd. Inmiddels zijn er steeds meer organisaties en personen die maatschappelijk
initiatief faciliteren. Faciliteren is een vak. We hebben de intentie om de ervaring die GreenWish
heeft opgedaan, beter kunnen verspreiden. We willen meer massa maken.
GreenWish wil daartoe meer een focus aanbrengen in de werkzaamheden. Uitgangspunten daarbij
zijn:
-

-

-

-

Delen van 15 jaar praktijkervaring van GreenWish in de vorm van een boek , eventueel
aangevuld met andere vormen.
Licht zetten op de trends in maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap. Vanuit
deze trends actief de meerwaarde van maatschappelijk initiatief voor de toekomst zichtbaar
maken en werken aan een beter samenwerkingsklimaat. Dit gaan we doen via blogs en
analyses van maatschappelijk initiatief, bijvoorbeeld in het kader van Duurzame Dinsdag;
Tools ontwikkelen voor intermediaire organisaties, om het vak “faciliteren” beter voor het
voetlicht te brengen en praktisch toepasbaar te maken. Het boek (in welke vorm ook) is
hierbij ondersteunend;
Voorbereiden van initiatieven op nieuwe impulsen die hen direct raken. Een voorbeeld
hiervan is de Omgevingswet. Die wet gaat er vanuit dat maatschappelijk initiatief net zoveel
macht zou moeten hebben als overheid en bedrijfsleven. Die macht en invloed krijgen ze niet
vanzelf. De Omgevingswet is een grote verandering in verhoudingen in de samenleving.
Belangrijk is het om maatschappelijk initiatief hierop voor te bereiden.
Overheden adviseren in praktijktrajecten om samenwerking met maatschappelijk initiatief
meer te verankeren.

GreenWish investeert in principe niet (met geld) in activiteiten van derden.
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Beheer

Bestemming liquidatiesaldo
GreenWish heeft geen winstoogmerk en geen personeel in dienst. GreenWish werkt voor het
uitvoeren van haar activiteiten met het inhuren van zelfstandigen. Zij werkt als een sociale
onderneming, gericht op het maatschappelijk doel, niet gericht op het vergroten van vermogen.
GreenWish maakt jaarlijks een sluitende begroting, deze wordt door het bestuur vastgesteld.
Voor de continuïteit van de stichting heeft GreenWish een continuïteitsreserve ter hoogte van
maximaal 1,5 jaar de vaste lasten (administratie, gedeelde huurkosten, website e.d.). Het vermogen
van de stichting is gevormd in de afgelopen 18 jaar. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december

2020: € 27.776.-- . De jaarlijkse vaste lasten van de stichting bedragen maximaal €20.000 op
jaarbasis. Daartoe is een buffer gereserveerd via de bestemmingsreserve continuïteit. Deze
bedraagt per 31 december 2020 € 20.000.-- Daarnaast is er een algemene reserve die actief wordt
benut voor investeringen die de missie van GreenWish versterken. De besluiten hierover worden
gemaakt door het bestuur.
Het bestuur stelt jaarlijks de begroting voor het komende boekjaar vast, en keurt jaarlijks de
jaarverslagen goed en stelt deze vast. Zie voor de financiële gegevens van de afgelopen jaren, de
jaarverslagen die gepubliceerd zijn op de website van GreenWish.
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Bestuur

Het bestuur van de Stichting GreenWish bestaat uit:
De heer A.T Vegter

(voorzitter)

De heer V.J.M.A. van Rijsewijk

(penningmeester

Mevrouw K.J. Staring

(secretaris)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Stichting GreenWish
Postbus 2036 3500 GA Utrecht
Kantoor: De Pionier, Grebbeberglaan 15 Utrecht
www.greenwish.nl - info@greenwish.nl - 06-24757257
Bank: NL31TRIO0212172042 - BTW: NL812733804B01 - KVK: 30190302

