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Voorwoord
In dit beleidsplan geven wij u graag een duidelijk beeld van de activiteiten van Stichting The
Green Shift. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het
bijzonder voor onze (potentiële) sponsoren.

Stichting The Green Shift is opgericht in juli 2018 en heeft als doelstelling om hetgeen dat uit
enthousiasme is begonnen op een professionele manier verder te ontwikkelen. De oprichting
van de stichting moet ervoor zorgen dat de structuur en continuïteit van Stichting The Green
Shift op een lange termijn kan worden gewaarborgd. Daarnaast is het de ambitie van de stichting
om meer mensen bij de stichting te betrekken om haar activiteiten aanbod te kunnen vergroten

Stichting The Green Shift is een stichting opgezet met het doel om duurzaamheid en veganisme
in noord Nederland te promoten. Daarnaast poogt de stichting om het aanbod van veganistische
producten in de regio te vergroten.

Dit beleidsplan biedt Stichting The Green Shift een kader, waarbinnen het beleid voor deze
ambitie op termijn (2019 – 2021) kan worden gerealiseerd. Stichting The Green Shift is daarom
op zoek naar sponsoren die willen bijdragen aan de ontwikkeling en de bewustwording omtrent
de veganistische gemeenschap in de regio Noord Groningen. Een duurzame levensstijl waarin
veganistische producten centraal staan zijn een wenselijke toekomst. De stichting doet haar best
om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Groningen, februari 2019
Stichting The Green Shift
Rosa Kappert (voorzitter)
Amy Duinslaeger (secretaris)
Steven van der Veeke (penningmeester)

1

Inhoudsopgave
Voorwoord

1

Inleiding

3

Doelstellingen van Stichting The Green Shift
Missie

4
4

Visie

4

Doelstellingen

4

Doelstellingen voor periode 2019 - 2021

5

Waarom Stichting The Green Shift?

6

Organisatie
Het Bestuur

7
7

Gedragscode

7

Vergadercyclus

7

Vrijwilligers

8

Financiën

9

Fondsenwerving

9

Kosten

9

Financieel jaarverslag

9

2

Inleiding
Stichting The Green Shift is opgericht in Juli 2018. De oprichting van de stichting is een
antwoord op de toenemende vraag van de maatschappij die geïnteresseerd zijn in het concept
van duurzaamheid en veganisme. Deze toenemende vraag kan worden uitgelegd door het
maatschappelijke debat dat wordt gevoerd met als conclusie dat wij als maatschappij
verandering moeten aanbrengen in onze leefgewoonten. Stichting The Green Shift probeert dit
op te vangen door duurzaamheid en veganisme in de regio Noord Groningen in een directe vorm
kenbaar te maken. Dit aangezien de motivatie om deel te nemen aan zulke initiatieven
daadwerkelijk leeft onder de burgers.

Waarom is het nou zo belangrijk dat de onderwerpen van duurzaamheid en veganisme actief
gepromoot worden? Het aanpassen van leefgewoonten is voor veel mensen lastig en door hier
actief op in te spelen door het bieden van (makkelijke) alternatieven en door bewustwording
van de gevolgen van niet duurzame keuzen zal dit process vergemakkelijken. Uiteindelijk
hebben beslissingen van de individuen en hun houding ten aanzien van duurzaamheid en
veganisme een grote impact op de toekomst van de Nederlandse normen en waarden.

Stichting The Green Shift heeft daarom als doel om duurzaamheid en veganisme in Noord
Nederland te promoten door middel van het organiseren van diverse activiteiten.
Belangrijke projecten voor het jaar 2019 zijn onder andere de vegan lente markt en de
kerstmarkt. Dit zijn festival waarbij er een breed aanbod zal zijn van enkel veganistische
producten. Ook wordt in 2019 de eerste stappen gezet om een veganistische maaltijd optie bij
de lokale ziekenhuizen op de menukaart te krijgen.

Al met al hoopt Stichting The Green Shift door middel van dergelijke activiteiten de kloof tussen
de gewone burger veganisme te verkleinen. Ook poogt de stichting om meer mensen te
stimuleren om zich te verdiepen in het duurzaamheidsdebat en de gevolgen van niet duurzame
keuzes en de duurzamere alternatieven die er zijn.
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Doelstellingen van Stichting The Green Shift
Missie
Onze missie is om duurzaamheid en veganisme in Noord-Nederland te promoten. Daarnaast heeft
de stichting als missie om het aanbod van veganistische producten te vergroten.

Visie
Onze voornaamste activiteiten zullen worden uitgevoerd omtrent onze visie om lokaal mensen te
interesseren voor een duurzamere levensstijl waar veganisme een onderdeel van is. Ook heeft het
bestuur de visie om een veganistische maaltijd een standaard onderdeel te maken van de plekken
waar dit aangeboden kan worden. Dit gaan niet alleen om restaurants maar ook bij plekken zoals
het ziekenhuis waar op dit moment nog geen veganistische optie is.

Doelstellingen
De doelen van Stichting The Green Shift zullen bewerkstelligt worden door middel van het
organiseren en bijwonen van:
Festivals en evenementen met een breed aanbod van veganistische producten. Het doel
van deze activiteiten is een laagdrempelige kennismaking met veganisme. Daarnaast kunnen
deze festivals worden uitgebreid met lezingen.
Lezingen waarin sprekers het publiek van informatie voorzien omtrent duurzaamheid en
veganisme. Het doel van deze lezingen is het onderwijzen van de deelnemers en het promoten
van de bewustwording van de impact van dierlijke producten.
Bijeenkomsten waarin gelijkgestemden of mensen die geïnteresseerd zijn in een
duurzamere of veganistische levensstijl. Deze bijeenkomsten zijn in de breedste zin en
kunnen gezamenlijke diners, spelavonden, discussie avonden of een borrel zijn.
Verstrekken van informatie aan partijen die met dierlijke producten werken en samen naar
een alternatieven zoeken.
Lobbyen bij bedrijven en organisaties waar veganistische opties voor maaltijden en/of
producten op dit moment nog niet onderdeel zijn van het aanbod.
Overige activiteiten waarin de duurzame en veganistische bewustwording van deelnemers
wordt vergroot door middel van workshops, presentaties en bezoeken aan lokale, regionale,
nationale en mondiale rolmodellen, politici of overig betrokken partijen.
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Doelstellingen voor periode 2019 - 2021
Stichting the green shift heeft de volgende doelen gesteld voor de periode januari 2019 december 2021:
1. Ieder jaar een vegan lente markt organiseren. Dit is een markt waarbij
standhouders veganistische of duurzame producten aanbieden, waar duurzame of
veganistische goede doelen staan en waar lezingen worden gegeven over verschillende
veganistische en duurzame onderwerpen. Als uit het bezoekersaantal blijkt dat er
interesse is in deze activiteit dan is het doel om deze markt ieder jaar uit te breiden
met een groter aanbod van standhouders, doelen en lezingen.
2. Ieder jaar een vegan kerstmarkt organiseren. Dit is een evenement georganiseerd
rondom kerst waarbij, net als bij de lentemarkt, er standhouders en doelen met
duurzame of veganistische producten staan. De lezingen worden vervangen door live
muziek. Het doel van dit evenement te laten zien dat traditionele evenementen zoals
een ‘gezellig’ kerstmarkt ook prima veganistisch en duurzaam kunnen.
3. Iedere maand een vegan meetup organiseren. Dit is een bijeenkomst waarin
gelijkgestemden of mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzamere of veganistische
levensstijl. Deze bijeenkomsten zijn in de breedste zin en kunnen gezamenlijke diners,
spelavonden, discussie avonden of een borrel zijn.
4. Vegan aanbod in ziekenhuizen vergroten. De stichting heeft vanuit haar netwerk
vernomen dat het vegan maaltijd aanbod bij verschillende ziekenhuizen in het noorden
erg beperkt is. De stichting gaat haar best doen om bij ziekenhuizen te lobbyen en dit
aanbod te vergroten.
5. Drie maal per jaar een lezing, filmvertoning of discussie over een veganistisch of
duurzaam onderwerp.
6. Een vrijwilligersbestand opbouwen. De stichting is opgericht in 2018 en bestaat
volledig uit vrijwilligers. Om de continuïteit te waarborgen heeft de stichting als doel
om een grote groep mensen te verzamelen die zich periodiek willen inzetten door te
helpen bij het organiseren van bovenstaande activiteiten.

Voor alle bovenstaande punten zal het bestuur de leiding nemen en zal proberen om samen
met actieve vrijwilligers subcommissies te vormen die de daadwerkelijke uitvoering van deze
activiteiten doen. In elk van deze commissie zal ten minste één bestuurslid plaats nemen om zo
te kunnen rapporteren aan de andere bestuursleden.
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Waarom Stichting The Green Shift?
Stichting the green shift is ontstaan uit een groep enthousiastelingen die zich graag wilde
inzetten voor duurzame doelen. Er is geconstateerd dat er talloze van dit soort groepen zijn,
maar deze vaak moeite hebben met het tot stand laten komen van daadwerkelijke acties.
Sommige van dit soort losse initiatieven komt niet van de grond door een gebrek aan netwerk
(om te promoten), gebrek aan financiën (om bijvoorbeeld een ruimte te huren) of een gebrek
aan kennis (hoe je een activiteit organiseert).

Door vanuit een stichting te werken kunnen wij de voorzien in deze uitdagingen en daarmee
continuïteit en kwaliteit van de activiteiten die worden ondernomen waarborgen.

Door het gezamenlijk ervaren en leren van de methoden om duurzaamheid en veganisme te
promoten in de regio Noord Nederland denken wij een grotere impact te kunnen maken op de
gemeenschap. Het sponsoren van Stichting The Green Shift zal bijdragen aan het behalen van
de gestelde doelen om duurzaamheid en veganisme te promoten.
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Organisatie
Het Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal drie
bestuursleden: Een voorzitter, een secretaris een penningmeester. Gezamenlijk vormen zij het
dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang
van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van
bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld over het algemeen bestuur en eventuele
vrijwilligers. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De
bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur.

Tot bestuurders zijn benoemd:
Rosa Kappert (voorzitter)
Amy Duinslaeger (secretaris)
Steven van der Veeke (penningmeester)

Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen komen niet voor
rekening van de stichting. De vrijwilligers binnen de Stichting zijn allemaal enthousiast over
de initiatieven die ondernomen worden en financieel belang bij de leden mag en zal nooit de
voornaamste drijfveer voor toekomstige leden zijn.

Vergadercyclus
Het bestuur streeft naar een vergadering één keer per zes weken over organisatorische
kwesties. En het bestuur zal minimaal vier maal per jaar, en zo nodig vaker vergaderen over
kwesties die de bestuursleden wenselijk achten. De voorzitter draagt elke vergadering een
agenda voor. Hierin kunnen alle vrijwilligers van de organisatie verschillende punten
aankaarten. De secretaris maakt notulen van elke vergadering.
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Vrijwilligers
Stichting The Green Shift werkt met vrijwilligers tijdens de evenementen die worden
georganiseerd. Alleen met deze vrijwilligers zijn de doelen van de stichting haalbaar. De
kwaliteit en professionaliteit van de activiteiten staan centraal. Daarom draagt het bestuur zorg
dat de vrijwilligers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van
training zodat de vrijwilligers goed geïnformeerd en uitgerust zijn om hun taken te volbrengen,
of door middel van ondersteuning tijdens de activiteiten zelf in de vorm van voedingsmiddelen
of materialen.
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Financiën
De financiën worden beheerd door de penningmeester van de stichting. De penningmeester
rapporteert tijdens iedere bestuursvergadering de actuele status van de financiën van de
stichting. De penningmeester doet ook een voorstel voor het beheer van de gelden en de hoogte
van de reserves die aangehouden worden.
Iedere activiteit van de stichting waarbij de verwachte uitgaven boven de €250,- liggen zal
werken met een begroting die goedgekeurd moet worden door het bestuur. Voor activiteiten
onder de €250,- euro volstaat een goedkeuring van de penningmeester mits die in de
eerstvolgende bestuursvergadering een toelichting kan geven op dit besluit.
Stichting The Green Shift hecht er veel waarde aan om geen onnodig hoge kosten te maken die
niet bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk en
streeft er naar om kostendekkend te zijn op jaarniveau.

Fondsenwerving
De activiteiten van Stichting The Green Shift worden volledig gefinancierd door giften,
sponsoring en subsidies. De belangrijkste fondsen worden geworven uit:
●

Subsidies en giften afkomstig van gemeenten in de regio Groningen.

●

Nationale en international fondsen die als doelstellingen hebben om duurzaamheid
of veganisme te ondersteunen.

●

Particuliere organisaties wiens missie aansluit op de doelstellingen van Stichting The
Green Shift. Deze giften of sponsoring kunnen incidenteel of periodiek aan Stichting The
Green Shift toegekend worden. Hier is geen minimum bedrag aan verbonden.

Overige inkomsten
De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft er naar om kostendekkend te zijn op jaarniveau.
Dit houdt in dat als er winst wordt gemaakt bij een activiteit dit wordt opgenomen in het
activiteitenbudget van dat jaar. Als gevolg hiervan kan er besloten worden om een activiteit te
organiseren die niet kostendekkend is, mits het een activiteit is die bijdraagt aan het doel van de
stichting. Daarnaast streeft de stichting naar het opbouwen van een buffer om zo financiële
tegenvallers van activiteiten te kunnen opvangen. De hoogte van deze buffer moet in verhouding
staan met de begrotingen van de activiteiten die worden georganiseerd en deze wordt ieder jaar
bepaald door de penningmeester en goedgekeurd door het bestuur.
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Kosten
Stichting The Green Shift zal haar financiële middelen volledig toekennen aan het doel van de
stichting waaronder de succesvolle uitvoering van festivals, lezingen, bijeenkomsten en
bewustwordingsactiviteiten. Overige kosten zullen toegekend worden aan de website van de
stichting, administratieve benodigdheden, bankkosten en andere kosten die gemaakt worden
bij de uitvoering van de stichting haar activiteiten. Er worden alleen kosten gemaakt wanneer
er verwacht wordt dat dit geld ten goede komt aan de doelstelling van de stichting.
Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun bestuurstaken en de onkosten
voor vrijwilligers worden zo laag mogelijk gehouden.

Financieel jaarverslag
Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de stichting
gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 September
verschijnen.
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