Stichting Edese Schaapskudde

Uittreksel Statuten:
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel het instandhouden en beheren van een of meer kuddes schapen
van het ras Veluws Ongehoornde Heideschaap en wel voor:
a. een doelgericht beheer van de heideterreinen of andere natuurgebieden:
b. de instandhouding van cultuurhistorische waarde;
c. de instandhouding van een oud schaperas:
d. het - waar mogelijk - vervullen van een recreatieve functie;
en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Artikel 4
Lid 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur:
Naam
G.W. van Veldhuizen
J de Wit - van de Ven
J. Hordijk
E. van den Brink
W.F. Jacobs
R.B. Dijker

Gijs
Janine
Jarco
Eddy
Wim
René

Plaats
Barneveld
Beek
Ede
Harskamp
Bennekom
Zeist

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Algemeen Postadres:
Stichting Edese Schaapskudde
Postbus 8110
6710 AC Ede
Identificatie gegevens:
KvK
: 41049607
RSIN
: 0029.74.605
Alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering kan contact worden opgenomen via:
bedrijfsvoering@edeseschaapskudden.nl
Inhoudende:
- Beheer gebouwen
- Beheer dieren
- Begrazingen
- Rechtspositionele zaken van de Stichting Edese Schaapskudden.
Voor alle ander zaken neemt u contact op met: informatie@edeseschaapskudden.nl
(Scheerdersfeesten, Lammerenadopties, Kerstkaarten, Verkoop (web)shop en stands,
Bezoek kuddes, Sponsoring en Schenkingen)
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Beleidsprogramma:
Het jaarprogramma (beleidsprogramma ) is gelijk aan hetgeen op de website
als bedrijfsactiviteiten is vermeld alsmede statutair is bepaald. Er is geen intentie tot wijziging
van de activiteiten. Derhalve is de doelstelling: Het in stand houden van de twee
schaapskuddes op de Eder- en Ginkelse heide.
De stichting heeft twee personeelsleden (herders) in dienst. Zij worden betaald conform de
reguliere CAO.
De overige uitvoering van de activiteiten wordt geheel met vrijwilligers gerealiseerd. Alleen
aantoonbare kosten kunnen vergoed worden.
Taken:
Aantal vrijwilligers
Bestuur
6
Vervanging en assistentie Herders
6
Stakeholders van de Stichting:
•
•
•
•
•

Gemeente Ede
Ministerie van Defensie
Natuurmonumenten
Gelders Landschap
Provincie Gelderland

Organigram Edese Schaapskudde

Stichting Edese
Schaapskudde

-

Beheer
Schapen
Herders
Subsidies
Loonwerk
Opstallen, Grond, Kooi
Lid Stichting Zeldzame Huisdieren

Techn./ Bedrijfscommissie

Eddy/Gijs

Stichting Vrienden van de
Edese Schaapskudden
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▪
▪
▪
▪

Promotie
Fondsenwerving
Evenementen
Verkoop via
Webshop en
markten.

