
 

Beleidsplan Stichting Roodbont Fries Vee 2019 - 2023 

 

Inleiding  

De Stichting tot Behoud van het “Roodbont Friese Vee”, bij verkorting Stichting Roodbont Fries Vee, 

heeft dit beleidsplan vastgesteld in haar bestuursvergadering van 30 november 2018. Het beleidsplan 

omvat de beleidsdoelstellingen die de Stichting nastreeft. 

 

Strategie 

• Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting 

o de doelstelling zoals die in de statuten beschreven is luidt:  “Het in stand houden van 

het zeer zeldzame ras Roodbont Fries Vee in de ruimste zin van het woord, 

o de Stichting heeft geen winstoogmerk, 

o bij liquidatie van de Stichting zal het eventuele liquidatiesaldo ten goede komen aan 

de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). 

• De Stichting heeft als missie: een levensvatbare populatie raszuivere Roodbonte Friese 

koeien en stieren. 

• De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit: 

*  het voeren van een actief beleid ter stimulering van het houden van Roodbonte Friese 

koeien, 

* het  met elkaar in contact te brengen van fokkers van Roodbont Fries Vee,  

* het publiceren van stierenlijsten , 

* het verstrekken van fokkerij-advies, 

* het promoten van het ras. 

Beleid 

• Het bestuur stelt het beleid op en legt dit vast bij bestuursbesluit. 

• In de ontwikkeling en uitvoer van ons beleid ligt de komende vijf jaar de focus op een aantal 

punten: 

o het streven naar een levensvatbare populatie Roodbont Fries Vee, 

o het behouden van een ANBI-goedgekeurde Stichting, 

o het bevorderen van contacten met onze donateurs, 

o handhaven, dan wel versterken, van de contacten met het Centrum voor Genetische 

Bronnen, alsmede de KI verenigingen en de andere Kleine Rundergroeperingen. 

 

• Te verrichten werkzaamheden van de Stichting. 

o heeft een actueel bestand van aanwezige Raszuivere dieren (raszuiver = minimaal 

87,5% Roodbont Fries bloed), alsmede houdt het een hulpboek-bestand bij waarin 

dieren met minimaal 50% Roodbont Fries bloed, 

o stimuleert en promoot het Roodbont Friese Vee, 

 



 

 

 

 

 

o heeft een actueel bestand van donateurs, gescheiden in houders van Roodbont 

Friese Vee, en sympathisanten van het Roodbont Friese Vee, 

o geeft fokadvies aan de veehouders. 

Financiën en vermogen 

• Werving van gelden door de Stichting 

o de Stichting kent donateurs die de benodigde financiën bijeen brengen, 

o de Stichting werft waar mogelijk gelden uit fondsen en subsidies, 

o overige inkomsten. 

 

• Het  vermogen van de Stichting  

o het vermogen van de Stichting bestaat uit overwegend liquide middelen, 

• het vermogen van de Stichting is onder volledige beschikking van het bestuur. De jaarstukken 

worden door het bestuur vastgesteld. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

• Beschrijving van administratieve organisatie 

o De administratie van de Stichting wordt uitgevoerd door de penningmeester, daar 

waar nodig bijgestaan door een professional. 

 

Bestuur 

• Bestuurssamenstelling en bevoegdheid 

o Het bestuur is conform de statuten samengesteld, te weten een voorzitter, 

secretaris, penningmeester. Het streven is het aantal bestuursleden op minimaal 5 te 

houden. Het bestuur is bevoegd om de Stichting te besturen, waarbij de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toe komt aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. Of bij volmacht aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan 

derden. 

 

• Beloning van de beleidsbepalers 

o De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben wel 

recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten 

 

 

 

 

 

 


