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1. Introductie
Met dit beleidsplan presenteren wij de ambities van stichting Her Berg voor 2020-2022 op
het gebied van de drie hoofddoelstellingen: 1) natuurbehoud, 2) duurzaam leven en 3)
gemeenschapsontwikkeling. In opeenvolgende hoofdstukken besteden we daarbij aandacht
aan onze missie en uitgangspunten, onze strategie en werkzaamheden, ons financieel
management en tot slot ons bestuur en de besluitvorming.

2. Missie & Visie
Her Berg ontwikkelt landgoederen waar natuurbehoud, duurzaam leven en community
building samen komen. Mini-natuurreservaten waar de natuur kan herstellen en haar gang
kan gaan. Toevluchtsoorden waar je even uit de dagelijkse hectiek kunt ontsnappen
(alleen of met familie/vrienden) en kunt opladen met nieuwe energie. Broedplaatsen waar
ondernemers hun duurzame projecten kunnen uitwerken met steun van gelijkgestemden.
Experimenten, waarin we antwoorden proberen te vinden op grote vragen van deze tijd op
het samenspel tussen mens en natuur.
Wij geloven dat er geen prijs op de natuur zou moeten staan, daarom halen we de
landgoederen van de markt door deze op te nemen in stichting Her Berg. Met het doel om
de natuur op het landgoed te herstellen en veilig te stellen. Zo creëren wij natuurreservaten,
beschikbaar voor ons én voor toekomstige generaties. Om ervoor te zorgen dat we niet
meer nemen dan de natuur kan herstellen, maken we alle Her Berg landgoederen
zelfvoorzienend en CO2-positief.
Wie wordt de eigenaar van de Her Berg landgoederen? Wij als initiatiefnemers niet. We
willen het niet bezitten, er geen winst mee maken. We willen er wel zorg voor dragen. Elke
Her Berg is van jou, jullie, van iedereen, wij als initiatiefnemers en beheerders zorgen er
enkel voor dat de landgoederen ontwikkeld en onderhouden worden. Stichting Her Berg is
de wetmatige eigenaar van de landgoederen, die daarmee veilig gesteld worden voor onze
én toekomstige generaties.
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3. Strategie
Op basis van bovenstaande missie en visie zetten we in dit hoofdstuk onze strategie voor de
komende drie jaar uiteen.
Het eerste landgoed van Stichting Her Berg bevindt zich in de archipel Sankt Anna, aan de
oostkust van Zweden. Dit is het eerste project van Stichting Her Berg en is aangeschaft in
de zomer van 2019.
3.1 Natuurbehoud
Stichting Her Berg is een experiment rondom de vraag hoe wij als mensen meer aan de
natuur kunnen geven dan we nemen. In dat kader is de belangrijkste strategie van stichting
Her Berg voor de komende jaren om nabij het huidige landgoed in Zweden meer grond aan
te kopen, met als doel deze terug te geven aan de natuur en de biodiversiteit te vergroten.
Dit is een grote uitdaging in Zweden, waar inmiddels 95% van de bossen productiebossen
zijn en de biodiversiteit in een rap tempo afneemt.
Concreet willen wij dit eerste 'postzegelreservaat' jaarlijks verdubbelen qua aantal hectare.
Met minimale ingrepen worden bomen, planten en dieren vervolgens ondersteund om op
hun meest natuurlijke manier te leven.
De doelstellingen rondom natuurbehoud voor de komende drie jaar zijn:
2020
●

2021
●
●
●
●
2022
●
●
●

Ontwikkeling biodiversiteitsplan, inclusief klimaatbestendig voedselbos en een
eetbare tuin.

Aankoop 0,5 hectare bos uit inkomsten van stichting Her Berg (verdubbeling
landoppervlak binnen stichting)
Aanleg regenwatervijver
Planten van klimaatbestendige bomen
Aanplanten van fruitbomen om wilde dieren aan te trekken

Aankoop 1 hectare bos uit inkomsten van stichting Her Berg (verdubbeling
landoppervlak binnen stichting)
Planten van meer klimaatbestendige bomen
Uitbreiding en onderhoud van voedselbos

3.2 Duurzaam leven
Stichting Her Berg is eveneens een experiment rondom duurzaam leven. Daarom worden de
accommodaties op het landgoed zoveel mogelijk gerenoveerd met milieuvriendelijke
bouwmaterialen, in oorspronkelijke stijl.
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Daarnaast is het onze ambitie om zelfvoorzienend te zijn qua energie, water en voedsel. We
gaan zonnepanelen plaatsen en de mogelijkheden voor een kleine windmolen onderzoeken
om aan de dagelijkse energiebehoefte te voldoen.
2020
●
●
●
●
●

Regulier onderhoud accommodaties
Duurzame renovatie van het hoofdhuis en het guesthouse
Installatie milieuvriendelijke sceptic tank
Start aanleg eetbare tuin
Installatie van een nieuwe, energiezuinige waterpomp naar de waterbron

2021
●
●
●
●
●
●

Regulier onderhoud accommodaties
Duurzame renovatie schuur tot extra accommodatie
Renovatie watersteiger
Start met bouw boomhuis
Installatie 12 zonnepanelen
Eetbare tuin uitbreiden en onderhouden

2022
●
●
●
●

Regulier onderhoud accommodaties
Start met bouw multifunctionele ruimte als vierde accommodatie
Eetbare tuin uitbreiden en onderhouden
Aanleg windmolen voor energie (zo mogelijk) of bijplaatsen extra zonnepanelen

3.3 Gemeenschapsontwikkeling
Stichting Her Berg brengt meer gelijkgestemden samen voor experimenten met betrekking
tot de twee voorgaande doelstellingen. We werken er stap voor stap naar toe dat er elk
seizoen van het jaar door ons en andere professionals een of meer workshops
georganiseerd worden rondom natuurbehoud en duurzaam leven.
2020
●

●
●

2021
●
●
●

Ons landgoed in Zweden wordt geopend voor gasten op basis van het 'pay as you
like' principe (een donatie achteraf). Deze inkomsten worden gebruikt voor
onderhoud en verdere ontwikkeling van dit landgoed en toekomstige landgoederen
Er worden drie renovatieweken georganiseerd om mensen kennis te laten maken
met duurzaam en milieuvriendelijk verbouwen.
Ontwikkeling van nieuwe website en inrichting systemen voor communicatie met - en
uitbreiding van onze community, inclusief communicatieplan.

Stichting Her Berg is het hele jaar open voor gasten die bijdragen op basis van het
'pay as you like' principe (donatie achteraf).
Onderhoud en ontwikkeling communicatiemiddelen.
Er worden wederom drie klus-, tuin- en bosweken georganiseerd rondom duurzaam
renoveren, het aanleggen van een voedselbos/eetbare tuin en het duurzaam bouwen
van een boomhuis.
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●

2022
●
●
●
●

Er worden twee workshopweken georganiseerd omtrent thema’s die aansluiten bij
onze doelstellingen (denk aan natuurbehoud, meditatie/yoga, voeding, etc.).

Stichting Her Berg is het hele jaar open voor gasten die bijdragen op basis van het
'pay as you like' principe (donatie achteraf).
Verder onderhoud en ontwikkeling communicatiemiddelen.
Er worden wederom drie klus-, tuin- en bosweken georganiseerd.
Elk seizoen wordt er wederom een themaworkshop georganiseerd.

4. Financiën
In dit hoofdstuk zetten we ons financieel management, ons donatiebeleid en de begroting
voor 2020-2022 uiteen.
4.1 Financieel management
Hieronder de belangrijkste uitgangspunten van ons financieel management, zoals eveneens
vastgelegd in onze statuten.
1. Stichting Her Berg tracht haar doel te bereiken door het aankopen en beheren van
onder andere percelen (met of zonder bebouwing), panden en natuurgebieden die
ten goede komen aan het doel van de stichting omtrent natuurbehoud.
2. Stichting Her Berg beoogt geen winst te realiseren, maar heeft wel als doel eigen
vermogen op te bouwen voor toekomstige investeringen.
3. Alle bestuursleden, waaronder de twee initiatiefnemers, verrichten hun werk voor de
stichting onbezoldigd en ontvangen op geen enkele manier een financiële
vergoeding voor hun arbeid.
4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
○ Geldelijke donaties;
○ Donaties en verkrijgingen van goederen en registergoederen waaronder
begrepen percelen, panden en natuurgebieden;
○ Subsidies;
○ Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
5. Mocht de stichting ooit worden opgeheven, dan zal het liquidatiesaldo worden
gedoneerd aan een gelijksoortig goed doel.
Onze statuten beschrijven bovenstaande in meer detail en zijn overeenkomstig wet- en
regelgeving te vinden op onze website, evenals de toekomstige jaarrekeningen.
4.2 Donatiebeleid
Stichting Her Berg staat open voor donaties van mensen en organisaties die willen bijdragen
aan onze doelstellingen. Hoewel dat ook kan zonder dat mensen een van de locaties
bezoeken, is het voor de ontwikkeling van onze community nadrukkelijk onze wens dat dat
gebeurt doordat ze een of meer dagen te gast zijn en/of deelnemen aan een activiteit.
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Aan het einde van elk verblijf of deelname aan een activiteit wordt aan bezoekers gevraagd
of ze een vrijwillige donatie willen doen aan stichting Her Berg. Om ze hierbij richting te
geven, wordt onderstaande begroting actief gedeeld.
Dit principe, ook wel 'pay as you like' genoemd, is in onze ervaring een directe,
laagdrempelige en transparante manier om bij te dragen aan stichting Her Berg. Op deze
manier kan bovendien iedereen meedoen, al naar gelang de persoonlijke financiële situatie.
4.3 Begroting 2020-2022
Hieronder de begroting voor de eerste drie jaar. Deze is ontwikkeld op basis van een
nauwkeurige schatting van de kosten en baten in het jaar voordat de stichting werd
opgericht en het landgoed is overgedragen aan de stichting.
Baten

2020

Donaties en verhuur

2500

Workshops en activiteiten

2021

2022 Opmerkingen

10000 20000

0

2000

5000

Geldleningen

60000

15000

Totaal

32500

27000 25000

0 Alleen nodig voor eerste twee jaren ivm renovaties

Kosten

2020

2021

2022 Opmerkingen

Vaste lasten

2500

3000

3500 Toename naar gelang het aantal gasten

60000

10000

2000

Afbetaling geldleningen

0

4000

8000

Nieuwbouw

0

3000

3000

Aanschaf land

0

4000

8000

Renovatiekosten

Totaal
Overzicht

32500

24000 24500

2020

2021

2022 Opmerkingen

Resultaat

0

3000

500

Eigen vermogen

0

3000

3500

5. Bestuur en besluitvorming
5.1 Bestuursleden
Het bestuur van stichting Her Berg wordt gevormd door:
Voorzitter - Henrik Looij
Penningmeester - Anne van Oudheusden
Secretaris - Veerle Devreese
Algemeen bestuurslid - Jan Reinder Rosing
5.2 Besluitvorming
Zoals vastgelegd in de statuten van stichting Her Berg, worden besluiten genomen op basis
van algemene stemmen.
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6. Meer informatie en contact
Heeft u na het lezen van dit beleidsplan vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact
met ons op:
Henrik Looij
henriklooij@gmail.com
0644195969

Anne van Oudheusden
vanoudheusden.anne@gmail.com
0615569657

Of neem een kijkje op onze website: www.her-berg.org
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