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Profiel Veluwefonds 
 
Missie 
Stichting Veluwefonds, opgericht in december 2012, is een onafhankelijk private organisatie met als 
doel: 

 de bevordering en van economische activiteit, leefbaarheid en streekidentiteit en  

 de versterking van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit. 
Het werkgebied van de stichting omvat de Veluwe, begrensd door de Rijn, de IJssel, de 
provinciegrens met Utrecht en de Randmeren.  
Het Veluwefonds is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
Organisatie 
In zijn organisatievorm zoekt het Veluwefonds verbinding met de diversiteit van het maatschappelijke 
speelveld op de Veluwe. Het bestuur bestaat uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter en nog 4 
leden afkomstig uit het openbaar bestuur en verschillende branches uit het bedrijfsleven. De Raad van 
Toezicht weerspiegelt de 3 P’s van People, Planet en Profit. Een 20-tal ambassadeurs uit het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vormen een verbinding met de omgeving. Geen van 
allen ontvangen zij enige vorm van beloning voor hun werkzaamheden. Het Veluwefonds heeft geen 
medewerkers in loondienst, maar laat ad hoc werkzaamheden uitvoeren tegen een maatschappelijk 
tarief. 
 
Operationele doelstelling 
Het Veluwefonds is er om middelen te verwerven ter versterking van natuur en landschap van de 
Veluwe. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 
1. het werven van gelden ten behoeve van de eerder genoemde doelen (de hoofdstroom), 
2. het verwerven van die middelen die nodig zijn om het Veluwefonds op een volwaardige 

professionele wijze te kunnen laten functioneren (de ondersteunende stroom). 
Het Veluwefonds wil de organisatiekosten niet ten laste van de hoofdstroom te laten komen. Het werft 
daartoe donateurs die met hun donatie het werken van het Veluwefonds als organisatie daadwerkelijk 
mogelijk maken.  
 
Het verdienmodel ten behoeve van de hoofdstroom bestaat op dit moment uit: 

 Het Veluwediner met Landschapsveiling voor de Veluwe, een jaarlijks evenement waar t.b.v. 
verschillende projecten op de Veluwe kavels worden geveild en de begunstigden de kopers 
uitnodige voor een unieke tegenprestatie. Jaarlijks resultaat ca €14.000. 

 De Rabo StreekRekening voor de Veluwe, een zakelijke spaarrekening waaraan gekoppeld de 
afdracht van een jaarlijks percentage van de uitgekeerde rente (5 à 10%) aan het Veluwefonds, 
jaarlijks ca € 1.800. 

 
Ambitie 
In organisatie en werkwijze wil het Veluwefonds groeien in professionaliteit door gekwalificeerde 
vrijwilligers aan zich te binden voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering, acquisitie en projectleiding en 
administratieve en publicitaire ondersteuning. 
In de fondsenwerving streeft het Veluwefonds naar:  

 verdubbeling van de donateursinkomsten per ultimo 2018 (tot €16.000), 

 verhoging van het jaarlijks resultaat van de Landschapsveiling tot €20.000, 

 opbrengst uit gecertificeerd investeren in natuurkwaliteit (in ontwikkeling, naar verwachting in 2017 
operationeel) van €50.000 in 2018 tot €100.000 in 2020. 

Op termijn wil het Veluwefonds het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
verwerven. 
 
 


