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DOELSTELLING

Het ontwikkelen van een kwalitatieve sterke landbouw & zorg sector als belangrijke dienstverlener in zorg en welzijn.

WAT DOEN WIJ

Om deze doelstelling te realiseren stellen wij geld beschikbaar aan de
landbouw & zorg sector in de vorm van donaties en leningen. Vanuit onze
expertise bieden wij aan fondsen en fondsen op naam de mogelijkheid om op
eenvoudige wijze de landbouw en zorg sector financieel te ondersteunen.

WAT ONDERSTEUEN WIJ

Wij ondersteunen de sector op het niveau van de boerderij, de regio en Nederland. Dit doen we als volgt:
• Op boerderijniveau ondersteunen we innovaties die zich richten op het
verbreden en verdiepen van het dienstenpakket voor nieuwe doelgroepen.
• Op regioniveau stimuleren we samenwerkingsverbanden tussen zorgboeren onderling en met zorginstellingen, gericht op kwaliteitsverbetering en
kwaliteitsborging.
• Op landelijk niveau ondersteunen we onderzoek en ontwikkeling gericht
op kennis, innovatie en draagvlak.

VOORWAARDEN

Voordat wij overgaan tot financiering willen we antwoord hebben op de volgende vragen:
• Passen de activiteiten van het project binnen de doelstellingen van
Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland?
• Is de initiatiefnemer in staat van het project een succes te maken?
• Delen de initiatiefnemer en Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg
Nederland de visie op de toekomst van het project en de wijze van
opereren?
• Wordt het project breed gedragen en eventueel medegefinancierd door
anderen?
• Is er een goede balans tussen de sectoren landbouw, zorg en welzijn?

ONZE ORGANISATIE

De stichting heeft een klein bestuur van vier leden en een adviesteam van zeven leden. Onze professionals hebben kennis van de landbouw & zorg sector
en zetten zich op vrijwillige basis in. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het genereren van fondsen en het toekennen van subsidies en leningen. Het
adviesteam bestaat uit ervaren mensen uit de landbouw en zorg sector. Zij
monitoren en adviseren de projecten die financiële ondersteuning ontvangen. We kiezen voor deze persoonlijke benadering omdat we niet geloven in
papieren bureaucratie.

ZORG & LANDBOUW

Onder zorgboerderijen verstaan wij bedrijven waar landbouw, zorg en welzijn
worden gecombineerd. Het zijn agrarische bedrijven waar mensen om uiteenlopende redenen terecht kunnen voor dagopvang, logeren, dagbesteding of
voor begeleide leer- of leerwerkplek in een natuurlijke omgeving. Het unieke
van een zorgboerderij is gelegen in de combinatie zorg, welzijn en landbouw.
Wij vinden het belangrijk dat deze combinatie in balans is. Voor cliënten is het
belangrijk dat zij ervaren dat hun inzet essentieel is voor de continuïteit van
de landbouwtak van de zorgboerderij. Dit geeft hen het gevoel weer mee te
doen in de samenleving. Voor ons is een goede balans tussen landbouw, zorg
en welzijn een voorwaarde bij het toekennen van gelden.

FEDERATIE LANDBOUW
EN ZORG

De Federatie Landbouw en Zorg is een landelijke brancheorganisatie met
circa 800 zorgboerderijen als lid. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de
sector richting overheid en andere instanties. Ook besteden zij veel aandacht
aan kennisuitwisseling en kwaliteitsborging. Aanvullend op het werk van
de Federatie, leveren wij een bijdrage aan de sector landbouw en zorg door
financiering van vernieuwing en ontwikkeling. Waar nodig werken wij samen
met de Federatie.

VERMOGEN

Wij streven er naar om een zo groot mogelijk deel van de verkregen gelden in
te zetten voor onze doelstelling. Er zal in principe geen vermogensvorming
plaatsvinden, anders dan om enige continuïteit in de uitvoering van ons werk
en de nakoming van verplichtingen te waarborgen. Een vermogen ter grootte van 12 maanden exploitatiekosten wordt daartoe toereikend geacht. Wij
zullen ons niet door bestedingsdrang laten verleiden om kwalitatief ontoereikende projecten te financieren.

