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2020-2023
Algemeen en doelstelling
De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal is in 2013 opgericht met als doel:
“Het verwerven en beheren van gronden rondom Dellewal op West-Terschelling
teneinde de Baai Dellewal met duinen en kwelders in zijn natuurlijke vorm te
behouden, terug te brengen en te verbeteren.”
Het doel is sinds de oprichting van de Stichting onveranderd. Middels een gift is een
perceel grond verkregen van ca. 1.400 m². Daarnaast is er een toezegging van €
100.000 uit een toekomstig legaat.
Er is een crowdfundingsactie gestart. Mensen kunnen zich garant stellen voor een
vierkante meter natuurgrond en ontvangen hiervoor een certificaat waarmee zij
symbolisch eigenaar woorden van de grond. Door de crowdfunding is ruim € 200.000
opgehaald.
De Gemeenteraad heeft toegezegd bij Raadsbesluit van 19 december 2017, dat de
grond gelegen rond het bouwperceel Van Rijf en de oude Dancing tot en met de 2
bunkerwoningen verkocht gaat worden als natuurgrond aan de Stichting.

Werkzaamheden
In lijn met het beschreven doel, worden door het Algemeen Bestuur van de Stichting
jaarlijks activiteiten en acties opgezet om de verwerving van de grond te realiseren.
Daarnaast wordt er de komende jaren gewerkt aan de uitvoering van het
Natuurherstelplan Stichting Baai Dellewal van december 2014 en de opgestelde
Landschapsvisie Baai Dellewal Terschelling van mei 2018. Zie de volledige rapporten
elders op deze site. In 2020 en verder zal er een plan uitgewerkt worden om de
bouwplannen, op de eerder genoemde bouwpercelen, geen doorgang te laten
vinden. Middels Crowdfunding zal getracht worden de verwerving van die grond te
financieren.

Werven van gronden en fondsen
De Stichting zal derhalve actief beleid voeren voor werving van gronden en fondsen.
Een plan hieromtrent zal in 2020 worden uitgewerkt. Alleen de donateurs van de
Stichting hebben stemrecht. Er is een voorstel in ontwikkeling om de
certificaathouders niet zijnde donateurs te bewegen om donateur te worden en
derhalve stemrecht te krijgen en daarmee minimaal € 15 per jaar bij te dragen aan de
exploitatie van de Stichting.

Beheer en besteding van de fondsen
De inkomsten van de m2 -certificaathouders en voortvloeiende uit de fondsenwerving worden tot uitdrukking
gebracht in de administratie. Het bestuur zal de inkomsten beheren en conform de doelstelling van de Stichting,
er een besteding aan toekennen. De bestedingen kunnen zowel voortvloeien uit de jaarlijkse inkomsten als uit het
vermogen.

Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een jaarvergadering uitgeschreven waarbij het bestuur verantwoording
aflegt aan de donateurs en informatie verstrekt over het beleid en de activiteiten van
het afgelopen jaar en het komende jaar. Ook wordt het jaarverslag en de jaarrekening
met begroting besproken.

