Naam en contactgegevens

Wierde & Dijk, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer NoordGroningen.
Ploegersweg 7
9991 CA Middelstum
www.wierde-en-dijk.nl
info@wierde-en-dijk.nl

Fiscaal nummer: 8162.18.973
Sinds 1 januari 2009 heeft Wierde & Dijk de ANBI-status. ANBI staat voor
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Wierde&Dijk is een autonome vereniging, maar is en blijft ook gerelateerd aan
het CMG (Collectief Midden Groningen).

VOORLOPIG Beleidsplan m.i.v. 2020.
De agrarische natuurvereniging Wierde&Dijk werd opgericht op 25 november
1999. De reden daarvoor was de kwalitatieve achteruitgang van natuur en
landschap in de provincie Groningen. Het doel van Wierde&Dijk was en is om
de economische rendabele landbouw te vervlechten met de natuur, landschap
en cultuur van Noord-Groningen. Nu de Collectieven sinds een aantal jaren de
gesubsidieerde ANLB projecten krijgen toegewezen in plaats van de ANV’s, is
het moment daar om de focus van Wierde&Dijk te verbreden naar ook andere
dan landbouwgronden. Dit om de biodiversiteit in de breedste zin te
bevorderen.
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De vereniging wil haar doel bereiken door:
1. de afstand tussen boeren en burgers te verkleinen, zodat beide partijen
gezamenlijk kunnen optrekken in het inpassen van landschap en natuur
binnen de landbouw en daarbuiten;
2. het stimuleren van burgerparticipatie in de vorm van het opzetten en
uitvoeren van al of niet gesubsidieerde projecten voor in stand houding
en verbetering van de soortenrijkdom qua flora en fauna;
3. haar leden te ondersteunen bij en motiveren tot het uitvoeren van
(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in de vorm van al of niet
gesubsidieerde projecten;
4. het eventueel verwerven en naar eigen inzicht onderhouden van
terreinen met cultuurhistorische en ecologische betekenis, die anders
verloren zouden gaan; vereist statutenwijziging
5. Innovaties in de landbouw meer zichtbaarder uitstallen door middel van
het organiseren van met name excursies;
6. Het (financieel) ondersteunen van initiatieven door derden in het kader
van natuur, landschap en dierenwelzijn; vereist statutenwijziging
7. zich te mengen in provinciale en gemeentelijke beleids- en
besluitvorming die van invloed is op de regio;
8. op te treden als spreekbuis en aanspreekpunt van de regio.
Het werkgebied van Wierde&Dijk betreft het gebied ten noorden van het
Damsterdiep en Reitdiep. De vereniging richt zich op gronden van agrariërs,
particulieren, bedrijven en overheden.

De vereniging verkrijgt haar inkomsten door middel van:
o contributies van leden en bijdragen van donateurs;
o subsidies voor de uitvoering van specifieke projecten.
Het bestuur beheert de financiën. Het legt de balans, de staat van baten en
lasten met een toelichting alsmede de begroting en een beleidsplan ter
goedkeuring over aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De stukken
worden jaarlijks gecontroleerd door een commissie van ten minste twee leden
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die geen deel van het bestuur uitmaken. Een administratiekantoor verleent
ondersteuning bij de inrekeningstelling van contributiegelden.
De gelden worden besteed aan de uitvoering van projecten die passen binnen
de doelstelling van de vereniging. De activiteiten van de vereniging worden
voorbereid door commissies. In elke commissie zit één bestuurslid, dat de
directe lijn met het bestuur vormt. De activiteiten worden geïnitieerd door
ideeën en wensen van de leden. De vereniging brengt jaarlijks een tweetal
Nieuwsbrieven uit. De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een
vrijwilligersvergoeding of minimale vacatiegelden conform de regels van de
Belastingdienst. Indien nodig worden specialisten ingehuurd. Bij voorkeur zijn
dit ZZP-ers uit de regio. Ook ter ondersteuning van het vele bestuurswerk
kunnen ZZP-ers worden ingehuurd. Beloning van ZZP-ers geschiedt op basis van
door hen uitgebrachte offertes voor de afgesproken werkzaamheden. Vanaf
2016 zijn er veranderingen ten gevolge van de invoering van het nieuwe
Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gesubsidieerde
agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt sindsdien georganiseerd en
uitgevoerd door Collectieven. Voor Wierde&Dijk is in 2019 een eind gekomen
aan de laatste in dat kader uitgevoerde projecten. Vanwege die gesubsidieerde
projecten heeft Wierde&Dijk een aanzienlijk eigen vermogen kunnen
opbouwen, dat ook nodig was voor de voorfinanciering ervan. Omdat een
ANBI-instelling volgens de regelgeving van de Belastingdienst niet meer
vermogen mag aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van de instelling,
zal het vermogen van de vereniging in 2020 en het aanstaande decennium, zo
lang als nodig is, met een jaarlijks te bepalen bedrag worden afgebouwd en
worden besteed aan projecten die vallen binnen de doelstelling van de
vereniging. Al daarop anticiperend is voor het jaar 2019 hiermee een begin
gemaakt.
Een wijziging van de statuten zal pas plaatsvinden, zodra er duidelijkheid
bestaat omtrent lopende ontwikkelingen.
--------------------------------
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