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Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te 

geven in de vereniging. Daarom in dit document een kort overzicht. 

 

Gegevens 

Statutaire naam: 

Vereniging: 

 

RSIN-nummer: 

Postadres:  

E-mail: 

Bankrekening: 

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut  

De Steltkluut is een vereniging van vrijwilligers zonder 

winstoogmerk. Alle activiteiten, zowel vanuit het bestuur als 

vanuit de werkgroepen worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

805408897 

Postbus 319, 4530 AH Terneuzen 

info@steltkluut.nl 

NL81 RABO 0136 6055 40 

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

Bestuurslid:  

Bestuurslid:  

Marleen Blommaert 

vacant 

Ria van Minnen 

Marian Sponselee 

Huub Bun 

 

Doelstellingen 

 

De vereniging heeft ten doel om in het belang van mens, fauna en flora het juiste 

beheer te bevorderen van de natuur, het milieu en het landschap, in het bijzonder in 

haar werkgebied, alles in de ruimste zin van het woord.    

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:    

a. het geven van informatie ter verbreiding van de natuur- en 

milieubeschermingsgedachte; 

b. het beoordelen en beïnvloeden van het beleid van de overheden, instanties en 

groepen met betrekking tot het bevorderen van milieu en het landschap; 

c. het bevorderen van milieubewust gedrag; 

d. het mobiliseren van de publieke opinie.    
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De vereniging tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door:   

a. de zelfwerkzaamheden van de leden te stimuleren en te ondersteunen; 

b. op te treden in rechten voor haarzelf als ook voor derden, zowel leden van de 

vereniging als anderen, in alle gevallen waarin het belang van een derde 

samenvalt met dat van de vereniging.  

 

De vereniging richt haar activiteiten op:  

a. Natuuronderzoek   

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.  

b. Natuurbehoud en -bescherming   

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.   

c. Landschapsbeheer   

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.  

d. Natuur- en milieueducatie   

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.  

e. Beleidsbeïnvloeding   

Hiervoor wordt met name samengewerkt met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf).   
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f. Natuurbeleving  

Dit is een vorm van recreatie die we aanbieden door het houden van excursies. Dit 

kan ook door deelname aan tellingen, inventarisaties en landschapsonderhoud.  

 

Beloningsbeleid 

 

– De Steltkluut kent geen beloningsbeleid.  Leden van het bestuur van De Steltkluut 

ontvangen geen beloning. 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. 

–  De Steltkluut heeft geen personeel in dienst. 


