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1. Doelstelling
In de statuten is de volgende doelstelling voor de stichting Duurzaam Heino vastgelegd:
 de stichting stelt zich ten doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten
die bijdragen tot een duurzame gemeenschap van Heino op sociaal,economisch en
ecologisch gebied (people, profit, planet), alsmede al hetgeen met vorenstaande
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin genomen.
 de stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
o het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten zoals activiteiten om de
o gemeenschap te informeren en te activeren;
o opstart, begeleiding en uitvoering van projecten en overige sociaal
o maatschappelijke doelen;
o het deelnemen in andere rechtspersonen, mits die een vergelijkbare of
aanverwante doelstelling hebben.
Het werkgebied van de stichting is Heino en omgeving.
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2. Inleiding
Op basis van de statuten beoogt de stichting om duurzaamheid binnen de Heinose
samenleving te bevorderen, met als ultieme doel een nagenoeg autarkische, zelfvoorzienende
samenleving.

De oprichting is tot stand gebracht door Plaatselijk Belang Heino. Plaatselijk Belang zet zich
zonder politieke verbondenheid in voor het algemeen belang van alle Heinoërs. Door mee te
doen aan het project Duurzaam Dorp van de provincie Overijssel kreeg Plaatselijk Belang in
2010 de beschikking over €50.000 voor de uitvoering van een aantal ‘duurzame’ projecten.
Deze subsidie is het startkapitaal voor de Stichting Duurzaam Heino.
In dit beleidsplan wordt een beeld geschetst van de lange termijn doelstellingen van de
Stichting Duurzaam Heino en van mogelijke activiteiten, waaronder fondswerving, om deze
doelen te bereiken
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3. Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid is geen eenvoudig begrip. Het heeft betrekking op allerlei aspecten van de
samenleving. Op people, planet en profit ofwel op sociale, ecologische en economische
aspecten.

Duurzaamheid is daarmee iets van ons allen; van alle Heinoërs. Belangrijke kernbegrippen
zijn groen en gezond. Samen kunnen we daaraan werken voor ons zelf, maar vooral ook voor
onze kinderen en onze kleinkinderen.
Om een beeld te schetsen van wat we onder duurzaamheid verstaan volgt hieronder een
opsomming van aspecten die van belang kunnen zijn. Er zijn er ongetwijfeld meer en we
zullen ook ongetwijfeld niet op korte termijn aan alle aspecten aandacht kunnen geven.
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4. Lange termijn perspectief (…..2030)
De stichting ambieert het onderstaande lange termijn toekomstbeeld:







uitsluitend groene stroom / eigen lokale energievoorziening / CO2-neutraal dorp
afval bestaat niet: (rest)producten worden weer ingezet voor nieuwe producten of voor
energieopwekking;
veel voedsel uit eigen streek en reductie van de voedselverspilling;
een groene gevarieerde woonomgeving;
de Heinoërs voelen zich betrokken en dragen bij aan de duurzame samenleving;
vergroening van (lokale) economie.
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5. Actieprogramma
Op de korte en middellange (operationele) termijn wil de stichting op de volgende wijze
invulling geven aan haar doelstelling:












Klein beginnen met mooie voorbeelden
Gebruik maken van wat er al is
Simpele oplossing is de beste oplossing
Veel publiciteit, website, enz.
Jongereneducatie, de basis op orde
Informatie, kennis toegankelijk maken
Zo veel mogelijk eigen initiatief van bewoners stimuleren.
Initiatieven kunnen worden opgepakt door instelling van werkgroepen binnen de
stichting of door incidentele vormen van ondersteuning.
Nieuwe fondsen werven voor financiering van activiteiten na 2011.
Samenwerken met andere duurzame dorpen en gemeente Raalte.
Waar nodig politieke aandacht vragen.

De volgende projecten worden in 2011 en 2012 uitgevoerd.
Zonnepanelen
Het project zonnepanelen is uitgevoerd in samenwerking met de dorpen Windesheim en
Herxen. Er is een informatieavond gegeven waarop 45 huishoudens besloten hebben
zonnepanelen op hun daken te leggen. Op basis hiervan heeft de provincie een maximale
subsidie van €250.000,- toe te kennen voor de uitvoering.
Energie adviezen (EPA)
Om de Heinoërs te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen, gaan we een
informatieavond organiseren waarop particulieren en organisaties een z.g. EPA (Energie
Prestatie Advies) kunnen laten uitvoeren. De stichting draagt een deel van de kosten.
Educatie, natuur- en milieu
Milieubewustwording voor de toekomst begint bij de jeugd. De Heinose basisscholen
ontvangen daarom een bijdrage, met het doel de jeugd en hun ouders aan te sporen tot
duurzaam handelen.
Ecotuinen in Kiezebos III
In de nieuwe wijk Kiezebos III is weinig ruimte vrijgemaakt voor natuur. Met het stimuleren
van duurzame tuinen, door het aanbieden van een cursus en materialen, wil SDH een bijdrage
leveren aan de duurzaamheid van de wijk.
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6. Financiële paragraaf
De stichting Duurzaam Heino is in het leven geroepen mede naar aanleiding van de
initiatieven van de provincie Overijssel op het vlak van ‘Duurzaam Dorp Overijssel’. De
provincie Overijssel heeft hierbij in 2010 en 2011 in totaal €75.000 ter beschikking gesteld.
Voor een deel van de genoemde provinciale middelen geldt dat deze dienen te voorzien in de
oprichting en (korte termijn) instandhouding van de stichting. Het overige deel dient voor de
uitvoering van concrete projecten. In de onderstaande tabel is het een en ander inzichtelijk
gemaakt met het bijbehorende ‘budgetritme’. Eind 2011 heeft de provincie een subsidie van
€250.000,- toegekend voor de uitvoering van het project ‘Herwinzon’ dat tot doel heeft om zo
veel mogelijk huishoudens in Heino (en Windesheim en Herxen) te voorzien van
zonnepanelen.
2011
Inkomsten
€25.000
Subsidie
provincie,
tranche 1

€25.000
Subsidie
provincie,
tranche 2

€25.000
Subsidie
provincie,
tranche 3
Project
Herwinzon/Zonnepanelen
Totalen
€75.000

2012
Uitgaven
€3.000
Oprichting en
instandhouding
stichting
€3.000
Organisatie
bijeenkomsten,
kleine projecten
€1.000
Opstellen
projectplannen
Uitvoering
investeringsprogramma:
€1.000
Energieprestatieadviezen
€10.000
NME op brede
scholen
€1.000
Duurzame tuinen
nieuwbouwwijk
‘Kiezebosch’

Reserve
€18.000

Inkomsten
P.M.
(fondswerving)

€14.000

2013 e.v.
Uitgaven
€3.000
Instandhouding
stichting
€3.000
Organisatie
bijeenkomsten,
kleine projecten
€1.000
Opstellen
projectplannen

n.v.t.

n.v.t.

€199.000

Uitvoering
investeringsprogramma:
€9.000
Energieprestatie
-adviezen
€5.000
NME op brede
scholen
€24.000
Duurzame
tuinen
nieuwbouwwijk
‘Kiezebosch’
€199.000

€19.000

€56.000

€1990.000

€244.000

24.000

Reserve
€11.000

€0

€11.000

Inkomsten
P.M. (fondswerving)

Uitgaven

€0

€9.000

€4.000
Instandhoudin
g stichting
€4.000
Organisatie
bijeenkomsten,
kleine
projecten
€1.000
Opstellen
projectplannen

Reserve
€2.000

€0

€0

€2.000

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de stichting zorg dient te dragen voor alternatieve
financieringsbronnen (fondsenwerving en dergelijke) om haar bestaansrecht op de langere
termijn te garanderen. Het is derhalve van belang om ondermeer de status van ‘Algemeen nut
beogende instelling’ (ANBI) te verwerven. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor derden om
de stichting belastingvrij schenkingen, donaties enz. te doen toe komen.
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Bijlage: statuten stichting Duurzaam Heino
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