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Doelstelling en activiteiten
De Stichting heeft ten doel het zijn van statutair bestuurder van Regelink Ecologie B.V. en de voortzetting
van de werkzaamheden van Regelink Ecologie B.V. als adviseur op het gebied van ecologie en landschap en
de aandelen van deze besloten vennootschap te beheren en als geheel bij elkaar te houden alsmede een
bijdrage te leveren aan het in standhouden en verbeteren van de ecologische waarden in de maatschappij,
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het bieden van een overleg-platform voor alle
medewerkers van de vennootschap ongeacht de aard van hun dienstverband. De Stichting heeft niet ten
doel het maken van winst.
In 2020 zijn er geen activiteiten ontplooid vanuit of door de stichting.

Samenstelling bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Annemarie van Leeuwen in de functie van voorzitter
Peter Twisk in de functie van secretaris
Stefan van Schaik in de functie van penningmeester

Bestuurlijke voornemens
Naast het uitvoeren van de in de statuten vastgelegde doelstellingen is het bestuur voornemens om in 2021
de Raad van Reflectie te benoemen en in werking te stellen. Een en anders zoals in de statuten is
vastgelegd.

Begroting 2021
De stichting maakt heeft geen begroting omdat deze geen financiële baten kent. De kosten zijn beperkt en
bestaan uit advieskosten (accountant), rentekosten (rekening courant Regelink Ecologie B.V.) en
verzekeringskosten (bestuurdersaansprakelijkheid). Deze kosten worden via een rekening courant
verhouding met Regelink Ecologie B.V. door deze voorgefinancierd. Een en ander is vastgelegd in een
rekening courantovereenkomst tussen de stichting en Regelink Ecologie B.V.

