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1. Inleiding 
GlobeGuards werd op 17 oktober 2001 als FIN, de Federatie Internationale Natuurbescherming 
opgericht. Met het instellen van deze federatie werd een platform gecreëerd om wilde dier- en 
plantensoorten en hun biotoop in internationaal verband te beschermen en ecologisch herstel te 
stimuleren. 
Een kopie van de statuten is bijgevoegd. 
 

2. Organisatie 
2.1. Bestuur 
Het bestuur van de GlobeGuards bestaat (per 1-3-2016) uit de volgende personen: 
P. Wit (Piet) – interim voorzitter 
A. van Gijn (Annemiek) - secretaris 
M. Huisman (Marcel)  - penningmeester 
J.F. Kok (José) - bestuurslid 
Het bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering en heeft een aantal van minimaal drie 
leden en maximaal vijf leden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
Het bestuur neemt initiatief tot activiteiten in het kader van kennisdeling, fondsenwerving en 
strategische positionering van de GlobeGuards alsmede externe communicatie. 
 
2.2. Leden 
Leden van de vereniging zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid, die natuurbehoud op internationaal niveau nastreven en de doelstelling van 
de vereniging onderschrijven. Zij behouden hun zelfstandigheid, eigen identiteit, en houden de 
volledige beschikking over de eigen middelen. 
De.ledenvergadering.heeft de beslissingsbevoegdheid over alle zaken aangaande de vereniging, 
voor zover die bevoegdheid niet door de wet of de statuten aan het bestuur is opgedragen. 
 

3. Doelstelling  
De vereniging heeft tot doel: 
het faciliteren van de samenwerking van de leden ter bevordering van het behoud van wilde 
dieren en planten in internationaal verband, bij voorkeur in hun natuurlijke omgeving,-door 
middel van entameren, stimuleren, uitvoeren en begeleiden van activiteiten op het gebied van 
bescherming, ecologisch herstel van natuurgebieden, en daartoe dienstig onderzoek, door de 
leden. 



 
De vereniging en haar bestuur tracht dit doel in algemene zin te bereiken door 
a. het opstellen van een programma ter verwezenlijking van de doelstelling overeenkomstig de 
middelen en capaciteiten van de leden van de vereniging. 
b. het faciliteren van verwerving van fondsen en projectmiddelen.  
c. het faciliteren van fondsenbeheer. 
d. het volgens de overeengekomen regeling (Toewijzingsregeling) uitvoeren van de verdeling over 
en de verstrekking van project middelen aan de leden  
 
3.2. Concrete activiteiten ter realisatie van de doelstelling: 
 
3.2.1. Kennisoverdracht- en deling   
Het bestuur van GlobeGuards organiseert minimaal tweemaal per jaar studiemiddagen en/of 
workshops. 
 
3.2.2. Werkgroepen 
Binnen GlobeGuards zijn drie werkgroepen actief: 
Werkgroep fondsenwerving die zich ten doel stelt kansen voor financiering van 
natuurbeschermings-projecten te realiseren. 
Werkgroep Strategie die leden ondersteunt om hun werk in een breder kader te plaatsen en 
hiervoor breder maatschappelijk draagvlak  te realiseren o.a. door natuur weer op de politieke 
agenda te krijgen. De werkgroep biedt op verzoek steun bij problemen met politiek en regelgeving 
en biedt de mogelijkheid tot lobbying. 
Werkgroep Communicatie die zich met externe communicatie van GlobeGuards bezighoudt. Klopt 
dit? 
 
3.2.3. Communicatie 
GlobeGuards beheert reeds enige jaren een eigen website en facebookpagina. Beide 
communicatiemiddelen worden met grote regelmaat geactualiseerd. Nieuwe 
communicatiemiddelen worden regelmatig door de communicatiewerkgroep verkend. 
 
Leden van GlobeGuards krijgen de gelegenheid hun werk te presenteren in een 
Presentatiemagazine ‘Groene Helden’, dat een belangrijke rol zal spelen in het werk van de 
werkgroep Strategie. Een groot deel van de realisatie wordt mogelijk gemaakt door sponsoring. In 
de loop van 2016 zal duidelijk worden hoe uitgave van het blad financieel verankerd wordt. 
Streven is om het in te zetten voor een 'natuurconferentie' die GlobeGuards wil organiseren. 
Natuurexperts, politici en potentiële fondsenverstrekkers zullen hier aan deelnemen.  
GlobeGuards onderhoudt nauwe contacten met collega-organisaties (WNF, IUCN), Future for 
Nature. 
 
3.2.4. Fondsenwerving  
De Dag van de Natuur, een veiling van natuurbelevenissen wordt jaarlijks op 4 oktober 
georganiseerd. Vanaf 2015 is een externe brainstormgroep actief om de kwaliteit verder te 



 
verbeteren en de Dag van de Natuur daardoor nog aantrekkelijker te maken voor vermogende 
particulieren, vermogensbeheerders en fondsenverstrekkers. 
Op verzoek van leden verleent GlobeGuards steun bij het doen van Subsidieaanvragen (oa. INNO) 
 

4. Beleidsvoornemens  
GlobeGuards streeft er naar een duidelijker speler te worden in het veld van natuur en 
maatschappij door middel van het verwerven van strategische positie (2016/2017). 
Hiertoe stelt GlobeGuards zich open voor nieuwe leden die het geheel dat de federatie door haar 
variëteit aan leden vormt, versterken. 
Daarnaast wordt GlobeGuards tijdens bijeenkomsten die relevant zijn voor het netwerk 
vertegenwoordigd.  
 

5. Financiële zaken en administratie 
Het vermogen van de federatie wordt opgebouwd door contributies van de leden, opbrengst uit 
de jaarlijks veiling Dag van de Natuur en giften. 
De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. 
 

6. Fiscale zaken en verantwoording 
De stichting is gerangschikt als ANBI door de belastingdienst sinds 2012.  
De stichting drijft geen onderneming. Jaarlijkse vennootschapsbelasting, aangiften behoeven niet 
te worden in gediend. 

Het financiële jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester. Na vaststelling door het 

bestuur en goedkeuring door de ledenvergadering wordt het opgenomen in het Jaarverslag.  
 
 
 
 
  
Aldus opgesteld te  op ______________ en goedgekeurd door het bestuur op _________ 
 
 
Dhr. P. Wit (Piet) – interim voorzitter  


