BELEIDSPLAN

Inleiding
Onze familie en ons bedrijf heeft zich altijd beziggehouden met voedseldistributie. Uit een
geschiedenis van grutterswinkels en een groothandel groeide een succesvolle
supermarktketen.
In 2010 ontstond op mijn initiatief Goeie Grutten: een gezonde muesli die geheel op
Nederlandse bodem werd geproduceerd.
Stichting Goeie Grutten leent haar naam aan deze muesli en komt voort uit eenzelfde
overtuiging: dat mensen over de gehele wereld verantwoord, gezond en gevarieerd moeten
kunnen eten. Bewustwording speelt hierbij een grote rol.
Het tweede doel van de stichting ligt op het werkterrein energietransitie.
In dit beleidsplan kunt u meer lezen over onze doelstellingen en de wijze waarop wij een
positief verschil willen maken.
Ilse Bastmeijer
Voorzitter bestuur
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Missie en visie
De missie en visie kunnen worden gevat in een mindmap, zie onderstaande afbeelding

Budget / Beheer van het vermogen
Het jaarlijks te besteden bedrag bedraagt naar verwachting (vooralsnog) voor de twee
werkterreinen € 300.000,=.
Werving van gelden
De stichting werft in beginsel niet actief gelden. De financiële middelen van de stichting
bestaan uit schenkingen en legaten alsmede de vruchten daarvan.
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Beschikking over het vermogen van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Geen van de bestuursleden kan
beschikken over het eigen vermogen als ware het eigen vermogen. De bestuursleden
genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het
functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Besluiten
worden genomen, tenzij in de statuten anders is bepaald, met gewone meerderheid van
stemmen. De taken worden verdeeld over de drie bestuursleden.
Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting zal worden beheerd door het bestuur van de stichting. De
resultaten van dit vermogensbeheer zullen jaarlijks worden besproken en geëvalueerd.
Doelstelling is om het vermogen te beleggen op maatschappelijk verantwoorde wijze. En
daarbij de risico’s beperkt te houden.
Het bestuur zorgt jaarlijks voor vastlegging van de financiële administratie. Hierin wordt het
volgende toegelicht:
- de vermogensopbouw van de stichting;
- het toegepaste uitkeringsbeleid van de stichting; en
- de kostenstructuur van de stichting
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Doelstellingen vertaald naar een strategie per werkterrein:
Werkterrein: Gezonde Voeding
1. Bewustwording creëren over verantwoord, gezond en gevarieerd eten in de westerse
wereld.
Doelgroep: kinderen uit kansarme gezinnen
Aandachtsgebieden zijn hier:
• Variatie
• Gezond
• Leren over eten
Uitgangspunt: niet een benadering vanuit de nadelige bijeffecten van voeding (Obesitas,
suiker, alcohol, vet), maar voor een positieve invalshoek te kiezen.
Onafhankelijk ( geen industriebinding) en niet radicaal ( geen Wakker Dier).
2. Het ondersteunen van onderzoek op het gebied van gezond en gevarieerd eten, specifiek
met het oog op bevolkingsgroei en de toenemende hoeveelheid voedsel, die hiervoor op
een verantwoorde manier geproduceerd moet worden;
• Onderzoek dat de productiviteit van de intensieve landbouw op een duurzame wijze
verhoogt.
• Onderzoek naar de alternatieve producten voor onze eiwit/proteïne-behoefte.
3. Bevorderen dat meer mensen in de niet-westerse wereld toegang hebben tot
verantwoorde, gezonde en gevarieerde voeding, specifiek door het ondersteunen van lokale
initiatieven en betere verdeling van voedsel.
De stichting zoek hier naar partners, die in deze landen actief zijn, maar wenst geen
rechtstreekse giften/projecten in Derde Wereld landen te doen.
Vervolgens inhaken met impact investeringen in de (sociale) bedrijven, die vanuit deze
onderzoeken ontstaan
Randvoorwaarden:
• Geografische beperking (in eerste instantie) tot West-Europa.
• Mogelijkheid tot actieve betrokkenheid van de Stichting.
• Voor alle doelstellingen geldt dat de voorkeur uitgaat naar lange termijn projecten
van 4 á 5 jaar boven éénmalige giften.
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Werkterrein: Energie Transitie
Energie Transitie is een nieuw terrein voor de stichting. De energie transitie kent vele
uitdagingen. Bij veel hernieuwbare energiebronnen zijn aanbod van energie en de vraag niet
op elkaar afgestemd en nieuwe vormen van gebruik en productie zetten druk op de
bestaande infrastructuur.
Dit zorgt voor complexe uitdagingen. Niet alleen willen we ook stroom als de wind niet waait
en de zon niet schijnt, ook moeten we ervoor zorgen dat, als b.v. iedereen elektrisch gaat
rijden of koken, het stroomnet niet overbelast raakt.
Wij willen bijdragen aan oplossingen voor deze complexe problemen.
Het doel is om volledig af te komen van fossiele energie en streven we naar hernieuwbare
energie. Het verbruik van niet-fossiele grondstoffen, kan soms toch opwegen tegen de
nadelen van, op het oog, meer duurzame manieren van energie productie. Die sluiten we
dus niet op voorhand uit.
Randvoorwaarden:
•
Geografische beperking (in eerste instantie) tot West-Europa.
•

Mogelijkheid tot actieve betrokkenheid van de Stichting.

Januari 2018

