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Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur kan
besluiten een bestuurder een niet-bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.
Beloningsbeleid personeel: de activiteiten voor de stichting worden uitgevoerd door een werkgroep,
ingehuurd op projectbasis.

Doelstelling ANBI stichting Natural Livestock Farming:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van uitbannen van honger, realiseren van
voedselzekerheid en verbeterde voeding op basis van duurzame landbouw, door het
terugdringen van het gebruik van antibiotica en andere chemische middelen op en bij dieren, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer fondsen te verwerven om initiatieven op het
gebied van natuurlijke veehouderij wereldwijd uit te voeren en (financieel) te ondersteunen. De
stichting heeft geen winstoogmerk

Visie op de wijze waarop de doelstelling gerealiseerd kan worden.
Naar de visie van de stichting kunnen de doelstellingen slechts bereikt worden door hat aangaan van
een internationale samenwerking tussen partners in landen uit verschillende werelddelen, waarbij de
kennis in deze werelddelen gedeeld wordt. Het delen van deze kennis moet leiden tot een
gezondheidszorg voor dieren waarbij onder andere door vermindering van antibiotica gebruik, een
verbetering van voedselzekerheid en voedselkwaliteit bereikt worden Dit omdat de activiteiten tot
een verbeterde gezondheid van dieren zal leiden.

De vermindering van het gebruik van antibiotica en andere
chemische middelen in de veehouderij is gebaseerd op een
gezamenlijke strategie, genaamd de NLF 5-lagen strategie
(zei figuur 1). Hierin wordt op geïntegreerde manier
gewerkt aan meer robuuste dieren in een gezond ecosysteem, door middel van: (1) goed dier- en
bedrijfsmanagement, (2) fokkerij van robuuste dieren, (3)
gebruik van kruidenmiddelen, (4) kwaliteitscontrole dierlijke
producten, en (5) inkomen en bestaanszekerheid van
veehouders, door kostenreductie en extra beloning voor
kwaliteitsproducten.
De stichting heeft de intentie met de haar beschikbare
middelen pilots rond deze strategie te bevorderen, zodat
kennis wordt ontwikkeld over vermindering van antibiotica
en andere middelen in de veehouderij onder lokale
omstandigheden.
De stichting ziet daarbij een driedeling van activiteiten die door haar ondersteund kunnen worden in
de vorm van (inter)nationale initiatieven op het gebied van natuurlijke veehouderij op het gebied
van:
1. Kennisontwikkeling, -vergaring, -uitwisseling en –verspreiding rond natuurlijke veehouderij
2. Lobby en communicatie
3. Belangenbehartiging binnen de sector
Beleid en strategie
De stichting heeft als strategie door het (in)direct benaderen van bij het onderwerp betrokken
partijen, maar ook door het organiseren van inzamelingsacties bij bijeenkomsten gerelateerd aan het
onderwerp, sponsorlopen en andere projecten geld in te zamelen ten behoeve van het ondersteunen
van projecten die het doel dat de stichting heeft nastreven.
Het beleid van de stichting is dat zij op basis van projectaanvragen middelen projectmatig ter
beschikking zal stellen aan de aanvrager, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:
1. Kan het project bijdragen aan de realisatie van de doelstelling;
2. Wordt het project uitgevoerd vanuit een maatschappelijk belang
3. Wordt de kennis die uit het project voortkomt in voldoende mate gedeeld met andere
belanghebbenden
4. Is met de (co)financiering van de stichting voldoende financiële garantie dat het project ook
volledig uitgevoerd kan worden.

Financiële prognose
De stichting heeft slechts een beperkt kostenpatroon. Doelstelling van de stichting is de middelen zo
maximaal mogelijk te besteden aan projecten die voldoen aan de normen.
Er zijn geen personen in dienst van de stichting, het bestuur is onbezoldigd en verder wordt er
gewerkt met vrijwilligers bij fondsenwerving.
De stichting is gevestigd in het kantoor van een van de bestuursleden en hoeft daarvoor geen
vergoeding te betalen.

De werkelijke kosten van de stichting bestaan verder uit de kosten van fondsenwerving en
kantoorkosten, zoals papier, porti, administratie en accountantskosten en kosten van website en
communicatie.
Dit leidt tot de volgende meerjarenbegroting:
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Kantoorkosten

2.500
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overschot, toe te voegen aan continuïteitsreserve

4.000

4.000

-

Stand reserve (streven naar 2 jaar kostendekking)

4.000

8.000

8.000
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