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Doelstelling:
De formele doelstelling zoals in de statuten omschreven:
De stichting heeft ten doel de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van
het Beusebos en de functie van het Beusebos voor het leefklimaat in Purmerend en
omgeving, te behouden en te versterken, en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Concreet betekent dit dat we als stichting er alles aan doen te voorkomen dat het
Beusebos gekapt zal worden zoals de gemeente Purmerend voornemens is. De gemeente
Purmerend wil het gebied gebruiken om plaats te bieden aan een hotel, congrescentrum
en autoboulevard.
Actueel beleid:
Het beleid voor 2016 omvat de volgende aandachtspunten:
- we blijven aandacht vragen voor het Beusebos
- we zijn in onze communicatie helder en transparant
- we vallen niemand persoonlijk aan
- we maken gebruik van een positieve formulering
- we onderhouden contact met diverse adviseurs
- afhankelijk van de uitkomst schakelen we juridische bijstand in
Werkzaamheden:
De stichting voert de volgende werkzaamheden uit:
- het informeren van mensen middels de website www.beusebos.nl en sociale media
- het organiseren van activiteiten in en gerelateerd aan het Beusebos
- het zoeken van publiciteit bij de lokale media
- het beïnvloeden van de politiek
- het voeren van juridische procedures
- het werven van donateurs
- het werven van vrijwilligers en ambassadeurs
Fondsen:
De stichting werft zoveel mogelijk fondsen door particuliere donateurs te werven
alsmede bedrijven aan te schrijven om een donatie te doen. Het verkregen vermogen
wordt door het bestuur in persoon van de penningmeester beheerd.
Het verkregen vermogen is in eerste aanleg bestemd voor juridische procedures maar
kunnen ook uitgegeven worden aan promotiematerialen in de vorm van drukwerk of
overige kosten zoals bijvoorbeeld de website of onkosten die door het bestuur worden
gemaakt.

