BELEIDSPLAN VERENIGING WATER NATUURLIJK & STICHTING WATER NATUURLIJK 2020-2025
DOELSTELLING
De doel van de Vereniging en de Stichting luidt:
het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in Nederland in een
aantrekkelijke omgeving, waarin voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven
is.
De Vereniging en Stichting trachten hun gezamenlijk doel onder meer te bereiken door:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Het versterken van de natuur-, milieu- en recreatie- en landschapsbelangen in de
waterschapsbesturen;
Het deelnemen aan verkiezingen voor de waterschappen in Nederland;
Het hiertoe formuleren van een visie en een strategie en van standpunten terzake, het
opstellen van verkiezingsprogramma’s en het voeren van campagnes;
Het bieden van een ondersteuningskader voor de gekozen algemeen bestuurders en
dagelijks bestuurders in de waterschappen;
Het binden van de leden en de overige vrijwilligers die meehelpen bij het tot uitvoer brengen
van een duurzaam waterbeheer;
Het indienen van reacties; zienswijzen, bezwaren en/of beroepen in het kader van het
ruimtelijk beleid, waterbeleid, natuurbeleid, landschapsbeleid en milieubeleid, voor zover dit
relevant is voor behoud, herstel en/of ontwikkeling van het watersysteem en/of de keten.
Alle overige activiteiten die leiden tot verwezenlijking van de doelstelling, daartoe
bevorderlijk kunnen zijn, dan wel daarmee in de ruimste zin verband houden.
HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Op het moment van schrijven van dit Beleidsplan zijn de waterschapsverkiezingen van 2019 geweest.
In de meeste waterschappen was er succes voor Water Natuurlijk. Voor de verkiezingen van 2019 is
een verkiezingsprogramma gemaakt. Inhoudelijk is dit ons richtsnoer. Het verkiezingsprogramma is
gepubliceerd op de website. Voor de verkiezingen van 2023 wordt een nieuw verkiezingsprogramma
gemaakt.
In de jaren 2020-2022 wordt gewerkt aan de verdere interne structurering en professionalisering van
de organisatie. Dit om de groei sinds de start van 10 jaar geleden vorm te laten krijgen, daarnaast als
voorbereiding op de verkiezingen van 2023.
Verkiezingen 2023. Voor de komende verkiezingen zal weer een campagne gestart worden. De vorm
en grootte van deze campagne is nog niet bekend. Dit zal eind 2021 begin 2022 bepaald worden.
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Vrijwilligers. Water Natuurlijk draait op vrijwilligers die in hun waterschap, de regio of landelijk actief
zijn. Zonder de vrijwilligers is er geen Water Natuurlijk. De komende jaren zal dit gecontinueerd
worden, waarbij gericht gezocht wordt naar vrijwilligers op specifieke gebieden.
De wijze van verwerving van inkomsten
De inkomsten van zowel de Vereniging Water Natuurlijk als de Stichting Water Natuurlijk zijn
afkomstig van met name bijdragen van leden en afdrachten van de gekozen Algemeen en Dagelijks
Bestuursleden in de verschillende waterschappen. Incidenteel zijn er giften of overige inkomsten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het hebben van een vermogen is voor zowel de Vereniging als de Stichting geen doel. In de jaren dat
er geen verkiezingen zijn wordt er gespaard. In de verkiezingsjaren wordt dit gespaarde vermogen
ingezet voor campagnes om een zo goed mogelijk verkiezingsresultaat te krijgen.
Voor meer informatie over Water Natuurlijk verwijzen wij naar de website waar ook het jaarverslag
en de jaarrekening zijn gepubliceerd.
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