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Voorwoord
In vervolg op eerdere plannen is dit een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar.
Het is een leidraad maar tevens een terugkerend discussiestuk. Veranderende omstandigheden
zullen aanpassingen van het plan vragen. Jaarlijks zal het plan daarom in de najaarsvergadering
kunnen worden bijgesteld en wordt een jaarplan gepresenteerd.
In Bijlage 1 zijn de (concept)doelstellingen voor 2017 weergegeven.
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1

De vereniging

De Steltkluut is in 1956 opgericht als vogelwacht in Oost Zeeuws-Vlaanderen. In 1985 maakte de
naam vogelwacht plaats voor natuurbeschermingsvereniging en de statuten werden daartoe
aangepast. Bij een volgende statutenwijziging gaan we overwegen de naam van de vereniging te
wijzigen in natuurvereniging De Steltkluut.
1 . 1 Do e l
De vereniging heeft tot doel natuurbescherming in de ruimste zin van het woord. Ze doet dat door
natuureducatie en —informatie te verzorgen, beleidsbeïnvloeding van overheden en alle andere
instanties en groepen die zich met natuur en landschap bezig houden.
Dit houdt in dat leden gestimuleerd wordt actief met de natuur bezig te zijn in de vorm van
natuuronderzoek en landschapsbeheer.
1.2 Statuten
De statuten van een vereniging geven aan wat haar taak is. Ze zijn belangrijk omdat er bij te voeren
procedures naar wordt gevraagd (Natuurwet etc.) . Uit de statuten moet dan blijken of we
rechtmatig bezig zijn. De statuten van de vereniging zijn het laatst aangepast in 2013.
1 . 3 . Hu i s h o u d el i j k r e g l e m e n t
In het huishoudelijk reglement worden praktische zaken en afspraken vastgelegd. Het is aan
herziening toe.
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De organisatie

De Steltkluut is een vereniging met een bestuur. Naast het bestuur zijn een aantal
werkgroepen actief. Ze zijn in hun activiteiten vrij zelfstandig. De vereniging maakt voor haar
activiteiten vrijwel alleen gebruik van vrijwilligers. Voor sommige activiteiten wordt een
onkostenvergoeding gegeven.
2.1Bestuur
Het is gewenst dat het bestuur bestaat uit tenminste 7 personen. Elke werkgroep levert
idealiter een vertegenwoordiger als lid van het bestuur.
De taken binnen het bestuur moeten duidelijk worden verdeeld. De voorzitter leidt de bestuursen ledenvergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
De secretaris verzorgt de correspondentie van de vereniging en draagt zorg voor het notuleren
van vergaderingen en beheert het archief. De penningmeester beheert de financiën en houdt
daartoe een zorgvuldige boekhouding bij. Zowel de secretaris en de penningmeester laten zich
daartoe bijstaan door de administrateur. De administrateur is geen bestuurslid maar houdt
tegen onkostenvergoeding de (financiële) administratie bij. De overige bestuurleden verdelen
de verdere taken zoals het organiseren van excursies, lezingen en manifestaties. Andere
taken zijn het verzorgen van het verenigingsblad en overige publicaties, zowel op papier als
digitaal.
2 . 2 W e rk g r o ep e n
De vereniging kent de volgende werkgroepen:







werkgroep vogels
werkgroep planologie
werkgroep insecten*
werkgroep planten
werkgroep jeugd
werkgroep landschapsbeheer

* De werkgroep insecten moet extra aandacht krijgen.
De werkgroepen en/of hun leden zijn tevens aangesloten bij specifieke landelijke organisaties
of houden daarmee nauw contact. Inventarisatiegegevens worden doorgegeven en er wordt
meegewerkt aan landelijke onderzoeken. Voorbeelden van deze landelijke organisaties zijn:
Sovon, Floron, Vlinderstichting etc. De werkgroepen opereren vrij zelfstandig. Het is gewenst
dat een goed contact met het bestuur en met de overige werkgroepen blijft bestaan (zie
bestuurssamenstelling).
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De werkgroepen houden hun eigen vergaderingen en andere activiteiten. Soms leidt een gehouden
onderzoek tot het maken van een rapport. Rapporten worden uitgegeven onder de naam van de
vereniging met vermelding van de naam van de samensteller(s) en medewerkers. Wanneer
rapporten gemaakt worden in opdracht van derden, zoals bijvoorbeeld terreinbeheerders of
overheidsinstanties kan daarvoor een financiële bijdrage worden gevraagd Dit kan in de vorm
van een subsidie of door het sturen van een rekening. In het laatste geval is van tevoren een
offerte uitgebracht en zijn afspraken gemaakt met de opdrachtgever en het bestuur.
De planologiewerkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het beoordelen en kritisch volgen van
het beleid van de overheid, terreinbeheerders, bedrijven en alle andere plannenmakers.
Regelmatig zal worden voorgesteld om bedenkingen en zienswijzen in te brengen met
betrekking tot overheidsbesluiten. Het bestuur beslist in laatste instantie over het aanspannen
van procedures, zowel publiekrechterlijk als privaatrechterlijk. Draagvlakverbreding door in te
spelen op spontane lokale acties is van belang.
De jeugdwerkgroep houdt zich bezig met jongeren die meer willen weten over de natuur. Ze
doet dit door het houden van bijeenkomsten, excursies en kampjes. Af en toe wordt er
meegewerkt met de werkgroep landschapsbeheer.
De leiding van de werkgroep is bij enkele volwassen leden. De leden zijn alle jeugdleden tot 18
jaar. In de praktijk worden activiteiten georganiseerd voor de jeugd tot 12 jaar.
Jeugdleden boven de 12 jaar kunnen zich in principe aansluiten bij de andere werkgroepen. Er
zal geprobeerd worden om weer een actieve groep jongeren (12-18 jaar) te ontwikkelen. De
ervaring leert dat dit het beste kan door doorstroom van jongere leden.
De werkgroep landschapsbeheer is een echte doe-groep. Op zeer diverse wijze wordt gewerkt in
het Zeeuws-Vlaamse landschap. Het vrijwilligerswerk op dit gebied levert in veel gevallen ook een
kleine geldelijke vergoeding op.
De gelden die verdient worden met landschapsbeheer worden als reservering in de
administratie van de Steltkluut opgenomen of ingezet voor verwerving en beheer van kleine
landschapselementen en natuurgebieden of bij praktisch uitvoerend natuurbeheer. Het is
van belang dat de werkgroep op korte termijn nieuwe actieve leden krijgt.
2 . 3 V ri j w i l l i g e r s
De vereniging werkt vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Voor diverse zaken kan een
onkostenvergoeding worden gegeven. Bureau- en administratie kosten worden op declaratiebasis
vergoed. In enkele gevallen is het, na toestemming van het bestuur, mogelijk om reiskosten te
declareren.
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Activiteiten

De Steltkluut richt haar activiteiten op:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

natuuronderzoek
natuurbehoud / -bescherming
landschaps- / natuurbeheer
natuur- en milieueducatie
beleidsbeïnvloeding ten behoeve van natuur en landschap.
natuurbeleving

3 . 1 N a t u u ro n d e rz o e k
Dit wordt voornamelijk gedaan door en met medewerking van de werkgroepen. Het
onderzoek kan zich richten op bepaalde gebieden of op bepaalde soorten. Wanneer een
onderzoek is afgerond vindt rapportage plaats via het verenigingsblad of door middel van een
apart verslag, notitie c.q. rapport.
3 . 2 N a t u u rb e h o u d e n - b e s c h e r mi n g
Dit kan door het in eigendom nemen en of beheren van natuurgebieden of door
beleidsbeïnvloeding. Er kan ook worden gestreefd naar het doen verwerven van natuurgebieden
door de traditionele natuurbeheerders.
3 . 3 L a n d s c h a p s b eh e e r
Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ).
Gereedschappen en faciliteiten van deze stichting worden door onze vrijwilligers gebruikt
onder toezicht en begeleiding van medewerkers van SLZ. Daarnaast wordt gewerkt in de
gebieden die De Steltkluut in eigendom of beheer heeft. Voor deze gebieden is een beheerplan
gemaakt. Op dit moment betreft het uitsluitend de duintjes bij Koewacht. De Steltkluut kan
ook voor particulieren natuurbeheer uitvoeren.
3 . 4 N a t u u r - en mi l i e u e d u ca t i e
Dit wordt door de Steltkluut gedaan in samenwerking met Natuur & Zo, het IVN-Zeeland en de
terreinbeheerders. De Steltkluut doet dit o.a. door het organiseren van excursies en
bijeenkomsten. Ook de activiteiten van de jeugdgroep kunnen hierbij genoemd worden.
3 . 5 B el e i d s b eï n vl o ed i n g
Hiervoor wordt met name samengewerkt met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf).
3 . 6 N a t u u rb e l e vi n g
Dit is een vorm van recreatie die we aanbieden door het houden van excursies. Dit kan ook
door deelname aan tellingen, inventarisaties en landschapsonderhoud.
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De financiën

De Steltkluut krijgt inkomsten door het heffen van contributies, het verkrijgen van subsidies en
het tegen vergoeding verrichten van onderzoek. Aan deelnemers van activiteiten kan een
bijdrage worden gevraagd. Dit geldt met name voor niet-leden. De activiteiten van de
werkgroep landschapsbeheer leveren ook beheersvergoedingen op.
4.1 Contributies
De contributie is 25 Euro voor 2017 en kan de komende jaren gelijk blijven.
De verenigingsactiviteiten, bestuurskosten, administratiekosten en de kosten gemaakt door de
werkgroepen worden uit contributies betaald. Ook wordt het verenigingsblad hieruit bekostigd.
De contributie wordt jaarlijks in de najaarsvergadering bij de behandeling van de begroting
vastgesteld.
4 . 2 R e s e r v e r i n g en
Er bestaat een reserve om te besteden aan landschapsbeheer. Ook de vogelwerkgroep heeft
een reserve gevormd, die ingezet wordt voor aanschaffingen ten behoeve van vogelonderzoek.
4 . 3 B el e g g i n g e n
De gevormde reserves worden door het bestuur op spaarrekeningen gezet. Deze worden
geopend bij banken die milieubewust beleggen of bij zo genaamde groene fondsen. Een deel
van het vermogen is geïnvesteerd in de vereniging Zeeuwind.
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Communicatie (intern en extern)

Het is van groot belang dat de inwoners van de streek De Steltkluut kennen als
natuurbeschermingsvereniging. De mensen moeten weten wat we doen en wat onze standpunten
zijn. Alle beschikbare media moeten daarvoor worden ingezet. Voor de communicatie met de
leden hebben we onze verenigingsblad, de website en facebook en de nieuwsbrief.
5 . 1 M a g a z i n e D e S t e l t kl u u t
De Steltkluut is het blad dat bestemd is voor alle leden en relaties. Het is de bedoeling dat het blad
vier keer per jaar verschijnt, telkens aan het begin van winter, lente, zomer en herfst
In het blad worden ter dekking van de kosten ook advertenties opgenomen. Bij de keuze van
adverteerders wordt er op gelet dat hun activiteiten niet strijdig zijn met onze doelstelling.
In het blad is een deel gereserveerd voor de jeugd.
5 . 2 W eb s i t e , f a c e b o o k & w h a t s a p p g ro e p
Op de website wordt de vereniging en worden alle werkgroepen voorgesteld; de
activiteitenkalender vermeld en rapporten gepubliceerd. Het beheer gebeurt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het is gewenst dat de inhoud voortdurend actueel
wordt gehouden. Ook worden de algemene gegevens van de vereniging vermeld.
De website is een aanvulling op het verenigingsblad. Naast de website is er ook een
facebookpagina, waar regelmatig verslagen, nieuwtjes en leuke weetjes te zien zijn. Tevens is
er een whatsapp groep waarin leden informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

5 . 3 N i eu w s b ri e f
Om elkaar voortdurend op de hoogte te houden van actuele zaken zoals de activiteiten van de
werkgroepen wordt een nieuwsbrief gemaakt met links naar de website en facebook
Deze zal maandelijks per e-mail worden verspreid aan leden en niet-leden die zich hiervoor
hebben aangemeld.
5.4 Regionale media
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van kranten, radio en televisie om onze activiteiten en
standpunten aan en groot publiek duidelijk te maken. Als aanspreekpunt voor de pers is de
voorzitter de eerst aangewezene. Bij diens afwezigheid een der andere leden van het dagelijks
bestuur. Werkgroepen onderhouden geen directe contacten met de pers zonder dat het bestuur (de
voorzitter) hiervan in kennis is gesteld.
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Externe contacten

Om ons doel te bereiken onderhoud de vereniging contacten met een breed scala van
overheden, instanties, organisaties, groepen en personen binnen en buiten de regio, in
binnen-en buitenland.
Overheid
Vaak heeft de vereniging te maken met de lokale, provinciale of landelijke overheden.
De vereniging beoordeelt het beleid van deze instanties en vaak wordt vooroverleg gevoerd
alvorens plannen publiek worden. Het tevoren meedenken brengt het gevaar mee dat de
vereniging niet meer zo vrij is in het hebben van een afwijkend standpunt. Wie meedenkt
werkt mee is vaak de gedachte. De vereniging behoudt zich altijd het recht voor om wanneer
ze het niet met een genomen overheidbesluit eens is een juridische procedure te beginnen.
Terreinbeheerders
Als terreinbeheerders kennen we Staatsbosbeheer en de Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Behalve deze traditionele beheerders zijn nog anderen op dit terrein actief; zowel particulieren
als instanties. Voor de terreinbeheerders wordt door de verschillende werkgroepen al dan niet op
verzoek inventarisatiewerk gedaan. De beheers- en inrichtingsplannen voor de verschillende
gebieden worden door De Steltkluut indien nodig van commentaar voorzien.
ZMf
De ZMf is een overkoepelende organisatie die zich voornamelijk met die zaken bezig houdt die
het lokale overstijgen. De meer complexe zaken op het gebied van milieuvergunningen worden
door haar medewerkers behandeld. Er is frequent contact met de ZMf en haar medewerkers
als het gaat over zaken die onze regio betreffen.
Andere verwante organisaties
We onderhouden contact en werken waar mogelijk samen met Natuur & Zo, de
natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje en natuurorganisaties in Vlaanderen. Er wordt
gestreefd naar een verdere samenwerking met 't Duumpje. zowel op bestuurlijk vlak als met
de werkgroepen.
Overige organisaties
Met de organisaties op het gebied van landbouw, visserij, cultuurhistorie en recreatie wordt
wanneer dat wenselijk en nuttig is samengewerkt..
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Bijlage 1: Beleidsvoornemens 2017 (concept)
Doelstelling
1. Er komen nieuwe bestuursleden bij
Elke werkgroep levert tenminste 1 bestuurslid
2. De redactie wordt uitgebreid met nieuwe leden
2a. Er komen nieuwe adverteerders
3. Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven:
-hiervoor wordt een opzet gemaakt
-er wordt een eindredacteur aangewezen
emailadressen
4. De insectenwerkgroep wordt verbreed
5. Jeugdwerkgroep stimuleren zodat we hieruit op
termijn een groep van 12-18 jarige jeugdleden kunnen
opzetten.
6. Er zal actiever gezocht worden naar nieuwe
vrijwilligers
7. Er zal een takenlijst komen zodat vrijwilligers kunnen
zien wat voor een bijdrage kunnen leveren

Actie door

allen

Beleidsvoornemens werkgroepen:
Werkgroep
Planologiewerkgroep:

Doelstelling

Actie door

Plantenwerkgroep:
Vogelwerkgroep:
Insectenwerkgroep:
Jeugdwerkgroep:
Werkgroep
Landschapsbeheer
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