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1. Doelstellingen
De ideële Stichting BuyWorld is gevestigd aan F.A. Molijnlaan 125; 8071 AD te Nunspeet.

1.1

De doelstellingen van de stichting zijn
a)

Natuurbehoud, soortbehoud, natuurontwikkeling en soort(en)ontwikkeling zodanig, dat het complex
van spontane en natuurlijke processen, allen met een evolutionair karakter, tot ontwikkeling kan
komen, waarbij de elkaar beïnvloedende mechanismen en de a-biotische omstandigheden het beeld
en de afloop van de natuur bepalen, en verder alles wat daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
b) Hierbij hanteert de Stichting de aanname dat de mens door zijn behoeften, aanspraken en aantallen,
een te groot beslag heeft gelegd op de wereld, de natuurlijke bronnen en de natuur. De Stichting
beoogt dan ook dat de mensheid een representatief deel van de aarde voor eeuwig aan de natuurlijke
evolutie zal laten – dit mede in het belang van de mensheid zelf. Op de met dit doel door de Stichting
te verwerven gronden en wateren zal eventueel na gebleken ecologische ontwrichting, systeemherstel
plaatsvinden, waarbij essentieel geachte natuurlijke processen weer worden teruggebracht dan wel
worden opgang gebracht, waarna de mens daar vervolgens geen invloed meer op zal uitoefenen: hij
kijkt toe, is ondergeschikt aan deze natuurlijke processen en verbruikt niets.

1.2

Verwezenlijking doelstelling Stichting
a) gebieden (gronden en wateren) te verwerven en deze te bestemmen voor het in lid 1 genoemd doel;
b) gebieden te beschermen, overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting;
c) het aaneensluiten van gebieden zodat natuurlijke processen ongelimiteerd hun gang kunnen gaan;
d) het inrichten, doen inrichten, beheren en doen beheren van deze natuurgebieden zodanig dat het
natuurlijk systeem zich in zijn volle compleetheid kan ontwikkelen;
e) het stimuleren van natuurorganisaties;
f) het activeren van de publieke opinie, met het oog op het bevorderen van het in lid 1 gemeld doel;
g) het bevorderen van bewustwordingsprocessen en draagvlak, waarbij het inzicht ontstaat dat de mens
onderdeel is van de aarde, dat onze activiteiten een wezenlijke invloed uitoefenen op het
functioneren van het natuurlijk milieu en dat wij ons gedrag dienen aan te passen;
h) het bevorderen van bewustwordingsprocessen en draagvlak, waarbij het inzicht ontstaat dat de mens
zelf sterk afhankelijk is van het succes van andere soorten;
i) het leveren van een kritische en constructieve inbreng in het overheidsbeleid met betrekking tot het in
lid 1 gemeld doel;
j) projectdeelneming wereldwijd;
k) voornoemde activiteiten hebben een ruimtelijke component, ze zijn niet aan natuurlijke grenzen noch
aan landsgrenzen gebonden;
l) het veiligstellen van natuurgebieden voor een oneindige periode, inclusief het bevorderen van
wetswijzigingen daartoe;
m) het instellen of doen stellen, het beheren of doen beheren van aparte entiteiten, casu quo stichtingen,
ten behoeve van het beheer van de gebieden en de gelden die voor de realisering van de doelstelling
noodzakelijk zijn;
n) het voeren van alle noodzakelijke bestuursrechtelijke procedures, waaronder het indienen van
zienswijzen, bedenkingen en bezwaar- en beroepsschriften;
o) het aanspreken en indien noodzakelijk voor de rechter brengen van personen, rechtspersonen en
overheden, die het doel van de Stichting frustreren;
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p) alle overige wettelijk geoorloofde middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan het bereiken van het
doel van de Stichting.

1.3

Platform kopers ter verwezenlijking doelen

De Stichting tracht zoveel mogelijk met een collectief van kopers, de doelen, waaronder in deze sectie
genoemde lid 2a en lid 2b, te verwezenlijken. De Stichting zal een platform bieden zodat praktisch iedereen
een nuttige bijdrage kan leveren aan de in lid 2a en lid 2b van deze sectie genoemde doelen.

1.4

Relatiemanagement ter verwezenlijking doelen

De Stichting tracht met de kopers, zoals bedoeld in lid 3 van deze sectie, een band te scheppen, dit in belang
van de kopers, de Stichting en ander genoemde doestellingen.

1.5

Geen winstoogmerk

De Stichting beoogt niet het maken van winst, anders dan in lid 1 en 2 van deze sectie beschreven, zijnde geen
financiële winst, maar winst voor het leven op aarde.
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2. Wijze van werving van gelden
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
vergoedingen voor, door en namens de Stichting verrichte werkzaamheden;
subsidies en donaties;
schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
opbrengsten uit activiteiten van de Stichting;
andere vrij aanwendbare en onvoorwaardelijke verkrijgingen en baten;
het organiseren van sponsoren- en donateurs dagen worden gehouden;
het landelijk geven van lezingen en presentaties;
kostendekkend gebieden te verkopen aan belangstellenden.
De stichting tracht voor zover mogelijk, kostendekkend te opereren.
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3. Beheer van vermogen
3.1

Bestuur

Stichting BuyWorld heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een
penningmeester.
- Voorzitter is de heer G.C.C. van Dorth, woonachtig aan de F.A. Molijnlaan 124, 8071AD Nunspeet;
- Secretaris is mevrouw A.L. Diekema, woonachtig aan de Arnhemseweg 70-2, 7331BN Apeldoorn;
- Penningmeester is de heer H.L. Mast, woonachtig aan de Noorderkroon 6, 2665BW Bleiswijk.

3.2

Activiteiten bestuur

3.2.1 Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen opgemaakt en gepubliceerd.

3.2.2 Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het selecteren van gebieden die geschikt zijn aangekocht te worden;
2. Het opzetten en begeleiden van projecten ter aankoop van gebieden;
3. Het managen van beheer van gebieden, voor zover nodig;
4. Het selecteren van andere bestemmingsdoeleinden binnen de doelstelling van de stichting.

3.2.3 Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen, goedkeuren en extern laten verifiëren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

3.2.4 Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Eventuele onkosten, te
weten reiskosten, kunnen op basis van openbaarvervoer verstrekt worden.
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4. Bestemming van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Buyworld.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren. Deze uitgaven houden hoofdzakelijk verband met het verwerven van gebieden en met het
beheer van de verworven gebieden..
2. De inkomsten van de stichting kunnen voorts worden aangewend (maximaal 3 procent) ter bevordering van
bewustwordingsprocessen en draagvlak voor de activiteiten van de stichting.
Een beperkt deel (maximaal 2 procent) kan aangewend worden voor relatiemanagement – het onderhouden
van de relatie met kopers (economische eigenaren).
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een enig vermogen
aanhouden om tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen. Daarnaast wordt deze buffer
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. De stichting tracht, daar waar mogelijk,
kostendekkend te opereren.
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