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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Neswaarden van april 2017. Dit plan
omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de fondsen. Het plan voldoet aan de criteria die gesteld
zijn om een stichting onder de ANBI regeling te laten vallen. Het beleidsplan wordt
jaarlijks geactualiseerd. Dit is de vijfde versie.

Het bestuur van Stichting De Neswaarden,

Nanda Jooren
Voorzitter

Hoofdstuk: Vooraf

April 2017
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Profiel van Stichting De Neswaarden
Stichting De Neswaarden is de beheerstichting van recreatiegebied de Neswaarden
in Aalst te Gelderland. De stichting ontwierp het recreatiegebied en draagt sinds
2013 zorg voor het onderhoud van het gebied.
Er is in het verleden een burgerinitiatief gekomen om recreatiegebied De
Neswaarden op te knappen. Uit de groep burgers is een beheerstichting ontstaan.
De Neswaarden is opgericht en notarieel geregistreerd in 2012.
De Neswaarden coördineert het onderhoud van het gebied, krijgt een gemeentelijke
bijdrage en probeert daarboven middels fondsenwerving, sponsoren en vrijwilligers
de faciliteiten van het gebied op peil te houden en zoveel mogelijk uit te breiden.
Daarnaast wil de beheerstichting activiteiten stimuleren voor de jeugd, zoals
beachsoccer-wedstrijden en beachvolleybal-wedstrijden.
Het recreatiegebied is vrij toegankelijk voor iedereen. Er wordt geen entreegeld
gevraagd voor het gehele gebied en er wordt speciaal gekeken naar de
toegankelijkheid voor minder validen.
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Giften, goederen en diensten via stichting De Neswaarden bereiken hun doel. De
organisatie is klein en slagvaardig. Via de website (www.deneswaarden.nl) wordt
regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.
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De doelstelling en het beleid
De doelstelling
Stichting De Neswaarden is opgericht om recreatiegebied De Neswaarden in Aalst
nieuw leven in te blazen. Het eens zo drukbezochte strand werd vrijwel alleen door
ganzen bezocht. De inwoners zochten alternatieven voor een zwemlocatie en dat
was onder andere zwemmen in de Waal. Omdat dit niet zonder risico’s is, heeft De
Neswaarden een veilig en vrij toegankelijk zwem- en speelgebied ontworpen en blijft
het onderhouden met een bovenlokale functie. Als de voorzieningen in orde zijn wil
de stichting bewegen stimuleren door middel van promotie van sport en spel
activiteiten.

Het beleid
In het beleid staan de volgende thema’s centraal; ontwerp en realisatie, en
onderhoudswerkzaamheden.
Ontwerp en realisatie

o Het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit. Door het nieuwe ontwerp wordt
stilstaand en ondiep water voorkomen waardoor de kwaliteit van het zwemwater
verbeterd. Afgelopen jaar is de zwemwaterkwaliteit voldoende geweest.
o Het realiseren van sport- en spelmogelijkheden, zoals een speeltuin (ook
toegankelijk voor gehandicapten) en het aanleggen van sportveldjes.
o Het opknappen en uitbreiden van voorzieningen zoals het parkeerterrein, de
toiletvoorzieningen en de toegangsweg. Het
toiletgebouw zal nog een opknapbeurt krijgen, het
parkeerterrein is reeds opgeknapt. Ook is er een
uitbreiding van het parkeerterrein beschikbaar
tijdens de drukke zomermaanden.
o De aanleg van een beachvolleybalveld. Het
beachvoetbalveld lag er al en wordt veelvuldig
gebruikt door jong en oud. Met behulp van
gemeente, vrijwilligers en sponsoren is het gelukt
om ook een volleybalveld te realiseren op het
strand.
o Het plaatsen van een ponton in
het water, zodat ook oudere jeugd
zich goed kan vermaken op het
strand en in het water.
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Door subsidie van het Rabobank Coöperatiefonds, bijdrage van een anker van
wsv Het Esmeer en de hulp van vrijwilligers is het mogelijk gemaakt om dit ponton
te plaatsen.
o De aanleg van een hondenzwemplaats op het strandje van Staatsbosbeheer,
bereikbaar via De Neswaarden, zodat ook honden de gelegenheid krijgen om af
te koelen zonder dat zij het recreatiestrand bezoeken.
o Het sanitairgebouw is in maart 2017 deels afgesloten voor openbaar gebruik. Dit
wordt door de watersportvereniging gehuurd en in het dagelijks onderhoud
voorzien. Voor het recreatiegebied is er een buitendouche (koud) aangelegd en
zijn er 3 toiletten binnen beschikbaar.
Onze wensen voor 2017 zijn:
o De aanleg van een struinpad over grond van Staatsbosbeheer.
o De aanleg van een mountainbike parcours over gronden van Staatsbosbeheer.
o Het verbeteren van het strand; dit omvat het aanvullen van het zand langs de
strandlijn.
o Subsidie zoeken voor een boulderblok op het gebied.
Terugkerende (onderhouds)werkzaamheden:
o Werven van fondsen, subsidie aanvragen en de verkoop van kaveltjes van De
Neswaarden.
o Faciliteren van activiteiten voor de jeugd.
o Het jaarlijks monitoren en evalueren van de werkzaamheden en waar nodig het
beleid aanpassen.
o Onderzoek naar uitbreidingen en verbeteringen.

De werkzaamheden

 Dagelijks onderhoud van de speeltuin en het recreatiegebied coördineren en
begeleiden.
 Het aanleggen van nieuwe faciliteiten.
 Een onderzoek naar uitbreidingen zoals een trimparcours en een mountainbike
parcours.
 Verbeteren van de voorzieningen, bv oplaadpunt voor elektrische auto’s en
fietsen.
 Meerjarenplan t.a.v. het beheer van het recreatiegebied, in overleg met diverse
partijen.
Door samenwerking met Gemeente Zaltbommel wordt financieel de meest gunstige
variant voor aanleg en onderhoud gekozen. De gemeente ondersteunt de stichting
verder met kennis en contacten.
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De werkzaamheden van De Neswaarden zijn gericht op het ontwerpen, realiseren en
beheren van het onderhoud van het recreatiegebied, met als concrete activiteiten:
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Voor actuele informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de stichting en de
nieuwsbrieven. De jaarverslagen zijn op te vragen bij het bestuur, de nieuwsbrieven
zijn te vinden op http://www.deneswaarden.nl
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Fondsen
Werving
Er is een bijdrage van € 20.000,- van de Gemeente Zaltbommel beschikbaar voor het
onderhoud per kalenderjaar. Het bovengenoemde bedrag is gebaseerd op de
uitgaven voor het onderhoud van de gemeente in de tijd dat het recreatiegebied nog
niet opgeknapt was en is taakstellend.
De beheerstichting doet een oproep aan mensen en bedrijven in het gebied om zich
aan te melden om bijdragen te leveren. Dit kan in goederen, diensten, kennis of
financieel. Door er met zijn allen voor te gaan kan dit mooie gebied opnieuw een
pareltje worden en vooral blijven.
Stichting De Neswaarden zal zich inzetten om via bestaande organisaties zoals het
Oranje-Fonds, Jantje Beton, een veiling van goede doelen, de Rabobank en vele
anderen gelden te werven.

Beheer
De fondsen van De Neswaarden worden beheerd door de Stichting De Neswaarden
(ingeschreven te Zaltbommel onder nummer 55 60 77 21). De stichting beheert een
rekening bij de Rabobank, op naam van Stichting De Neswaarden Aalst.
Jaarlijks wordt geprobeerd geld en diensten te werven voor onderhoud en activiteiten
voor de jeugd. Dit geld wordt zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min
mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van
koophandel en onkostendeclaraties.

Afwezigheid winstoogmerk

Hoofdstuk: Fondsen

De Neswaarden heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst. Dit blijkt uit het feit dat
De Neswaarden de behaalde opbrengsten geheel ten goede laat komen aan de
projecten.
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Besteding liquidatiesaldo
Bij opheffing van Stichting De Neswaarden wordt het batig liquidatiesaldo
gereserveerd voor het toekomstige onderhoud van recreatiegebied de Neswaarden,
uitgevoerd door de gemeente Zaltbommel.

Besteding

Hoofdstuk: Fondsen

De besteding van fondsen heeft te maken met kosten van onderhoud, van het
organiseren van activiteiten ter promotie van het gebied en voor aanleg van extra
voorzieningen in recreatiegebied De Neswaarden.
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Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en
contactgegevens
De Neswaarden is een stichting en is ingeschreven te Zaltbommel onder KvK
nummer 55 60 77 21 als de Beheerstichting De Neswaarden Aalst, adres Maasdijk
25, postcode 5308 JA te Aalst.
Voorzitter:

Nanda Jooren, Vleugeldijk 19, 5305 VE Zuilichem.

Secretaris:

Ilona van Tilborg, Pr. Willem-Alexanderstraat 9, 5308 KV Aalst.

Penningmeester:

Corine van Engelen, Maasdijk 25, 5308 JA Aalst.

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd: het bestuur kan slechts bevoegd optreden
als twee leden van het bestuur hun handtekeningen zetten.
Het fiscaal nummer van de stichting is 85 17 84 197.

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Corine van Engelen,
info@deneswaarden.nl of Maasdijk 25, 5308 JA te Aalst.
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Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload, zie http://www.deneswaarden.nl
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