
Beleidsplan Stichting Guerrilla Gardeners 2020 
 
Doel van de Stichting 
 
De Stichting Guerrilla Gardeners wil  
 
Mensen ondersteunen, enthousiasmeren en in beweging brengen om hun omgeving weer groen te maken, om zo bij te 
dragen aan een grotere biodiversiteit. Daarmee zal tevens worden bijgedragen aan het gevoel van welbevinden en de 
gezondheid van burgers, de sociale cohesie in buurten en het klaarmaken van buurten voor klimaatverandering.  
 
Dat doet de stichting door: 

● Het aanjagen en stimuleren van het vergroenen van de openbare ruimte door burgers, bedrijven en 
(onderwijs)instellingen. 

● Het ondersteunen van de beweging van Guerrilla Gardeners  
● Educatie over het vergroenen van de omgeving en over het belang van het gebruik van inheemse en 

biologische (zaden)soorten voor biodiversiteit. 
● en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
 
Werkwijze van de Stichting 
 
De Stichting Guerrilla Gardeners verwerft gelden door  

● het aanvragen van subsidies  
● het verkrijgen van donaties van bedrijven en particulieren 

 
Het bestuur besluit vervolgens hoe deze gelden worden aangewend. Dit moet in lijn zijn met de doelstelling van 
de Stichting en het actuele beleidsplan. Voor het aanwenden van gelden kunnen voorstellen worden gedaan aan 
het bestuur door bestuursleden, leden van de GG community en derden.  
 
Het bestuur kan opdrachten verlenen aan bedrijven, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers.  Hier tegenover staat 
een redelijke vergoeding die contractueel wordt vastgelegd in de vorm van een getekende overeenkomst of 
geaccordeerde offerte.  
 
Projecten en processen in het jaar 2020 
In dit jaar is de Stichting Guerrilla Gardeners opgericht, en er zijn gelijk stevige plannen om de doelstelling van de 
stichting vorm te geven. De belangrijkste zijn:  

● het onderhouden van en bouwen aan de GG community; meer in het bijzonder wordt het opstarten van 
een communicatieplatform voor deelnemers aan de community onderzocht 

● het (laten) uitvoeren van het project “Boomtuinen”, zoals beschreven in het projectplan  
● communicatie met de (potentiele) achterban, in het bijzonder het delen van inspiratie en tips via diverse 

kanalen 
● het oprichten en promoten van het ‘bomenfonds’ ism Ninok 
● het aanhaken op “nationale zaaidag” (22 april) om zo mensen te betrekken bij de GG community 
● het initiëren en stimuleren van projecten waarin er ontmoeting en samenwerking plaatsvindt tussen 

GG’ers op lokaal niveau 
● het selecteren en aanvragen van beschikbare subsidiemogelijkheden  
● het inrichten van de basisadministratie, openen van een eigen bankrekening etc.  
● het opzetten van een donateursprogramma 

 
 
 
Bestuur 
 
De oprichters van de stichting vormen ook het bestuur. Het bestuur bestaat uit:  



● voorzitter Ingrid Aaldijk 
● penningmeester Kike Olsder 
● secretaris Tessel Hofstede 

 
 
Overleg en besluitvorming 
 
Het bestuur komt minimaal 2 maal per jaar bijeen om  

● de voortgang van lopende projecten en processen te bespreken 
● de inkomsten en uitgaven te overzien, en te besluiten welke gelden besteed kunnen worden (zie ook de 

paragraaf “Beheer van vermogen en uitgaven”)  
● nieuwe voorstellen te bespreken en te besluiten in welke voorstellen zal worden geïnvesteerd 
● concrete opdrachten te formuleren om de geaccepteerde voorstellen tot uitvoer te brengen, inclusief op 

te leveren resultaat, oplevertermijn en beschikbare vergoeding 

 
Beheer van vermogen en uitgaven 
 
Het bestuur beheert het vermogen en heeft de macht uitgaven te doen uit dit vermogen.  
Het bestuur heeft de mogelijkheid de financiële administratie onder te brengen bij derden. Tevens heeft het 
bestuur de mogelijkheid een mandaat te verlenen aan een directeur of directie. Dit zal worden vastgelegd in een 
directiereglement.  
 
Het bestuur heeft de mogelijkheid opdrachten te verlenen aan bedrijven, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de inzet van een aantal “vaste” zelfstandigen die reeds eerder 
opdrachten hebben uitgevoerd, maar ook kunnen nieuwe bedrijven of personen worden gekozen voor een 
opdracht. Het is ook mogelijk (deel)opdrachten te beleggen bij GuerrillaGardeners.nl.  
Voornoemde directeur of directie kan ook worden gemandateerd tot het verlenen van opdrachten aan 
“onderaannemers”.  
 
 
Werving van gelden 
 
De Stichting kan gelden werven langs twee belangrijke stromen:  

● donateurs: dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn. In het jaar 2020 zal het bestuur hiertoe een 
plan (laten) uitwerken en de benodigde infrastructuur (laten) inrichten  

● subsidies: deze kunnen afkomstig zijn van overheden, maar ook van fondsen, stichtingen etc. In het jaar 
2020 zal het bestuur een plan (laten) uitwerken voor het selecteren en aanvragen van geschikte 
subsidies.  

 
 
Relatie tussen GuerrillaGardeners.nl en SGG 
 
Naast de Stichting Guerrilla Gardeners (SGG) bestaat ook het bedrijf GuerrillaGardeners.nl. De eigenaren van 
GuerrillaGardeners.nl zijn betokken bij de oprichting van de stichting, maar zijn geen formele oprichters noch 
(familie van) de bestuursleden.  
 
Het bedrijf GuerrillaGardeners.nl is een sociale onderneming. Dat wil zeggen: Onderneemt primair vanuit een 
maatschappelijke missie (impact first). Een sociale onderneming:  

● Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. 
● Heeft een verdienmodel. 
● Ziet winst als middel, niet als doel. 
● Is transparant en fair naar iedereen. 
● Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. 
● Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen. 



 
In GuerrillaGardeners.nl zijn de bedrijfsmatige onderdelen ondergebracht: met name (maar niet uitsluitend) zijn 
dit de verkoop van diverse producten, het geven van workshops en het verzorgen van bedrijfsuitjes. 
GuerrillaGardeners.nl zal met enige regelmaat donaties doen aan de SGG. Voor het jaar 2020 krijgt de SGG van 
GuerrillaGardeners.nl een startkapitaal mee van 1000 euro.  
 
GuerrillaGardeners.nl ondersteunt de SGG verder in natura, bijvoorbeeld via het inrichten van een deel van de 
site voor SGG en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden.   
 
In de SGG zijn de onderdelen ondergebracht met de niet-bedrijfsmatige component. Zie ook de geformuleerde 
doelstellingen. In de praktijk valt te denken aan het versterken en uitbouwen van de GG gemeenschap, het 
uitrollen van projecten passend bij de doelen, het schrijven van inhoudelijke artikelen en nieuwsbrieven etc.  
 
De SGG is verbonden aan GuerrillaGardeners.nl. Het bestuur van SGG zal die band niet verbreken, en zal niet 
de doelstellingen van de SGG wijzigen zonder instemming van de eigena(a)r(en) van GuerrillaGardeners.nl.  
 
GuerrillaGardeners.nl en SGG zijn maximaal transparant over de onderlinge relaties. Gelden verworven voor 
SGG zullen nooit worden doorgesluisd naar GuerrillaGardeners.nl. Wel is het mogelijk dat de eigena(a)r(en) van 
– of andere personen die (ook) werkzaam zijn in –  GuerrillaGardeners.nl een concrete, goed omschreven 
opdracht uitvoeren voor SGG en daarvoor (nooit meer dan marktconform) betaald krijgen. Denk daarbij aan het 
uitvoeren van projecten, schrijfopdrachten, inrichten van infrastructuur etc.  
 
Jaarverslag 
 
In een jaarverslag (verschijningsdatum eerste helft 2021) zal het bestuur van de Stichting Guerrilla Gardeners 
verantwoording afleggen over de financiën (uitgaven en inkomsten) en de voortgang van de projecten en 
processen genoemd in dit beleidsplan.   
 
 


