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Stichting de AmerkantOp 
Postadres: 
Stormvogel 22 
4822 RD Breda 
Email: deamerkantop@gmail.com 
Telefoon: voorzitter Piet Hermus  06 12 85 47 57 en secretariaat 06 21 84 01 55 

Website: www.amerkantop.com 
 
27 januari 2021 

Inleiding 
 

Voor u ligt een korte en voorlopige agenda. Het beleidsplan is in samenhang met het verwoorden van visie en 
missie in ontwikkeling. Dit  
het beleidsplan In naam van de bodem vanaf 2021van Stichting DeAmerkantOp. Dit beleidsplan is beperkt  

Agenda’s 
De ervaring leert dat het goed is om in de tijd activiteiten goed te markeren.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Een bestuurlijke agenda waarbij het draait om jaarlijks of periodiek terug kerende onderwerpen die deels 
ook samenhangen met officiële verplichtingen; 

 Een activiteitenagenda waarop concreet staat wat er in een bepaald jaar specifiek gaat gebeuren op 
welke dag; 

 Een projectagenda met onderwerpen die samenhangen met missie en visie, die een projectplan met een 
bepaalde doorlooptijd meekrijgen. Die projecten kunnen over een kortere of langere periode lopen. Per 
project is er steeds een projectformat beschikbaar. Deze formats staan op de website onder het menu 
formats. 

Omdat de organisatie nog in ontwikkeling is ligt het voor de hand dat de agenda’s regelmatig worden 
bijgewerkt. Actuele standen zijn altijd te vinden op de website. 

  Bestuurlijke agenda jaarlijks 

Januari Voorbereiding bestuursjaar b.v. bestuurssamenstelling en relatie met andere organisaties, 
gang van zaken. Openbare vergadering 

Februari   

Maart   

April Evaluatie gang van zaken, evaluatie activiteiten en projecten 

Mei   

Juni (Financieel) halfjaarverslag, evaluatie activiteiten en projecten, vooruitblik 

Juli   

Augustus   

September Voorbereiding afsluiting jaar, evaluatie gang van zaken 

Oktober   

November   

December (Financieel) jaarverslag, bijstelling beleidsplan, activiteitenplan volgend jaar, bedankjes, 
nieuwjaarsboodschap. 

 
 
 

  Activiteiten agenda 2021 

Januari Kerstbomenbieb Zaailingdag Stekdag 

Februari Boomplantdag Kinderboomkwekerij 

Maart Boomplantdag 

April Hanami 

Mei   

Juni   

Juli   

Augustus   

September   

Oktober Oogstfeest 

http://www.amerkantop.com/
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November Plantdag 

December   

 
Projectagenda 2021 

1. Zandstraat (B)oerBurgerBos, Bijenboel, Kinderboomkwekerij, BomenBieb 
2. Experimentelers 
3. Truffelgilde 
4. Waterretentie Bedrijventerrein Made 
5. Klimaatbomen buitengebied 
6. Boomklas 
7. Onder de masten 
8. Fakkelgroen 
9. Bosbaden (Shinrin Yoku) 
10. Nagelaten landschap 
11. ……………………………………………………………………. 
12. ……………………………………………………………………. 

Organisatie 
 
Het rooster van aftreden is als volgt: 
Piet Hermus voorzitter aftredend 16.10.2022 
Cedric Bousché Penningmeester/secr. aftredend 16.10.2022 
Melang Haarbrink, aftredend 01.06.2024 
Sjaak van Schie, aftredend sinds 01.06.2024 
Machteld van de Vijver, aftredend sinds 01.06.2024 
Pascal Rijnart, aftredend sinds 15.12.2024 
Vacature sinds 01.10.2020 
 

 
De statuten, het beleidsplan en de jaarrekening van 
Stichting de AmerkantOp staan op de website van de 
Stichting.  
 
De Stichting heeft een ANBI-status:  
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 
Informatienummer) 859259365 
Bankrekening: 
Triodos NL 48 TRIO 0379548534 
 

 

Financiën 
De overzichten hieronder maken duidelijk dat er weliswaar geld om gaat in de AmerkantOp maar feitelijk is dat 
geoormerkt geld bedoeld voor het (B)oerBurgerBos. Een percentage van de toegezegde gelden kan gebruikt 
worden voor de overhead dus voor de bestuursaangelegenheden van de AmerkantOp. Maar nieuwe projecten 
en activiteiten zullen zichzelf moeten bedruipen en de AmerkantOp zal op zoek moeten naar structurele inkomsten. 
Er zal een meerjarenbegroting moeten ontstaan. In 2021 redt de Stichting het wel. 
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