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Stichting Red de Hoge Dijk
1.

Inleiding

In 2021 werd de Stichting Red de Hoge Dijk opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode oktober 2021– oktober 2024
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van Stichting Red de Hoge Dijk vindt dat natuur en recreatiegebied
De Hoge Dijk, ten zuiden van Amsterdam, geen plaats biedt aan windturbines
en dient te worden beschermd.

2.2. Missie
1. De stichting heeft ten doel: Het beschermen van natuur- en recreatiegebieden
rond Amsterdam, Ouder Amstel en De Ronde Venen in het algemeen en het
voorkomen van plaatsing van windturbines in de gebieden in het bijzonder.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: Het beschermen van
natuur- en recreatiegebieden rond Amsterdam, Ouder Amstel en De Ronde Venen
in het algemeen en het voorkomen van plaatsing van windturbines in de gebieden
in het bijzonder.
3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het voeren van dialoog met alle
betrokken partijen en het zo nodig starten van procedures om het hier
bovengenoemde doel te bereiken.
4. Om bovenstaande doelen te bereiken zullen kosten worden gemaakt. De
benodigde middelen tracht de Stichting te bereiken door het organiseren van
fondsenwervingsacties.
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3.

Ambities

De voornaamste ambitie van de Stichting is de overheden te overtuigen dat
windturbines van de geplande grootte niet in een stad gebouwd moeten
worden en zeker niet in de schaarse natuur en recreatiegebieden van
Amsterdam
Om deze ambities te bereiken heeft de Stichting de volgende projecten
gepland:
• Het formuleren van een strategie in samenwerking met juridisch
adviseurs, gezondheidsexperts, energiedeskundigen.
• Het samenwerken met andere belangengroepen in de omgeving van
Amsterdam.
• Het organiseren van petities, o.a. via www.petitie.nl
• Het werven van donateurs (leden) die structureel mee willen werken om
de doelstellingen van de Stichting te bereiken
• Mobiliseren van de bewoners van Amsterdam Zuid-Oost, Abcoude en
Ouder Amstel door middel van social media en advertising.
• Het actief deelnemen aan alle inspraakmomenten die gemeente,
provincie en landelijke overheden organiseren.
• Het structureel benaderen van volksvertegenwoordigers om het
standpunt van de stichting uit te dragen.
• Het indienen van adressen bij de overheden.
• Her organiseren van manifestaties om de doelen van de stichting te
ondersteunen en leden/fondsen te werven.
.
3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website en aan alle donateurs en
leden en partners via e-mail wordt toegezonden.
De administratie zal worden gevoerd in samenwerking met OA Finance,
financieel adviseur en boekhoudkantoor, gevestigd in Cruicius.
Behalve de behaalde doelstellingen zullen in de het zelfde verslag de prognoses
voor de volgende periode worden gerapporteerd.
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3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
• Donateurs gaan werven in de genoemde stadsdelen en omringende
gemeenten.
o Gebruikmakend van social media
o Het organiseren van manifestaties
o Het aanschrijven van bestaande netwerken in de omgeving.
• Subsidie aanvragen bij fondsen die vergelijkbare doelen ondersteunen.
• Acties starten bij de diverse Crowdfundplatforms als Gofundme
(www.gofundme.com)
• Samenwerken met belanghebbenden zoals:
o Golfbaan de Hoge Dijk,
o Golfvereniging Olympus
o Natuurvereniging de Ruige Hof
o Stichting Red Het Gein
o Groengebied Amstelland
o Windalarm Amsterdam
o Windalarm Amsterdam Zuid Oost
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4.

Sterkten en zwakten

De doelstellingen van de Stichting worden in de omgeving van De Hoge Dijk
door de meeste bewoners onderschreven. Echte wat verder van het
doelgebied zal het moeilijk zijn om de handen op elkaar te krijgen.
Sterkten
In de omgeving van De Hoge Dijk bevinden zich de Dorpen Abcoude en
Ouderkerk aan de Amstel. Beide dorpen zullen te maken krijgen met de mega
windturbines. Het inkomen van de bewoners van beide dorpen is
bovengemiddeld. De Stichting verwacht daar succesvol fondsen te kunnen
werven. Een ander sterk punt is de aanwezigheid van een van de grootste
golfcentra van Nederland in het gebied de Hoge Dijk. De stichting verwacht
onder de leden van de vereniging de nodige fondsen te kunnen werven.
Zwakten
In tegenstelling tot de beide bovengenoemde dorpen is het inkomen in
Amsterdam Zuid Oost relatief laag. De Stichting verwacht daar wel veel
sympathie te zullen hebben, maar niet zoveel financiele bijdragen
De Stichting verwacht ook de meeste financiele steun te vinden bij de golfbaan
en club, subsidies en bijdragen uit de omringende gemeenten Abcoude en
Ouder Amstel.
5.

Strategisch stappenplan

De Stichting is voornemens om allianties te sluiten met andere actiegroepen
rond Amsterdam en andere regio.
Fase 1
Werven van leden zoals de golfbaan en golfclub, de Ruige Hof en andere natuur
verenigingen zowel regionaal als lokaal.
Fase 2
Er is voldoende kennis van social media bij het bestuur aanwezig om zowel
betaald al betaald o.a. Facebook in te zetten. Ook Twitter, Instagram en Tiktok
zullen een belangrijke rol gaan spelen in fase 2
Fase 3
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In Sarfaty Advocaten te Amsterdam heeft de Stichting ook een sterke, terzake
kundige juridische partner, die bereid is om tegen gereduceerd tarief tactische
en strategische adviezen te geven. Waar nodig zullen zij ook in juridische
procedures de stichting bijstaan.

6.

Samenstelling bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en gewone bestuursleden. De functie van secretaris en
penningmeester kan worden gecombineerd. Zie voor verdere regels rond
bestuur de statuten op de website.

7.

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
8.

Slot

Kernwaarden
Gezien het speciale karakter en de beperkte doelstelling van de Stichting
verwacht en hoopt het bestuur de Stichting haar doelen na 3 jaar heeft bereikt.
Dat is immers de termijn waarbinnen alle beslissingen met betrekking tot het
plaatsen van windturbines zullen worden genomen.
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Begroting 2022 – 2024
Red de Hoge
Dijk
2022
Begroting

Red de Hoge
Dijk
2023
Begroting

Red de hoge
Dijk
2024 begroting

BATEN
Donaties / lidmaatschap
Subsidie

Totaal baten
LASTEN
Notaris
Boekhouder
Juridische kosten
kantoor etc.
werving
Kosten

RESULTAAT

RESULTAATSBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking aan:

20.000

15.000

3.000

3.000

23.000

18000

15.000

500
400
500
500
5000
6.400

400
5000
1000
5000
11.400

400
20000
2000
5000
27400

6.600

12.400

6.600

12.400

16.600

16.600
16.600

15.000

6.600
16.600

Overige reserves
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16.600
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Totaal

16600

23.200
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4.200

