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Introductie
De Peace Parks Foundation Nederland (PPF-NL) heeft tot doel om de Peace Parks Foundation
gevestigd in Zuid Afrika te ondersteunen in al haar doelstellingen, werkzaamheden en
activiteiten, welke ondermeer omvatten het initiëren, bevorderen en ondersteunen van
grensoverschrijdende natuurbeschermings- en werkgelegenheidsprojecten met name in
zuidelijk Afrika en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
In dit meerjarenbeleidsplan zullen wij aangeven hoe de PPF-NL voornemens is om PPF te
ondersteunen voor de komende 4 jaren.
PPF-NL is geen fondsenwervende instelling
PPF-NL is geen actieve fondsenwervende organisatie. Dat wil zeggen dat PPF-NL zich niet
actief in de markt zal bewegen om fondsen en sponsorgelden te zoeken. Het is goed ons te
beseffen dat wij derhalve een CBF-Keurmerk hebben ontvangen welke voldoet aan de
zogenaamde richtlijn 640. Deze richtlijn betekent dat PPF-NL geen marketing kosten zal
maken om donateurs, fondsen of sponsors te werven. De Stichting heeft derhalve ook geen
personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Een belangrijk uitgangspunt voor het bestaan van PPF-NL is het feit dat de Nationale
Postcode Loterij ons wederom vanaf 1 januari 2017 heeft aangemerkt als één van de ruim
100 beneficiënten. Dat houdt in dat wij de komende 5 jaar een donatie zullen ontvangen van
€1.500.000 uit de reguliere bijdrage bestemd voor nader te bepalen projecten van de Peace
Parks Foundation in zuidelijk Afrika. Per 2010 heeft de Postcode Loterij echter aangegeven
10% van de reguliere bijdragen in een droomfonds te plaatsen en niet uit te keren.
Beneficiënten van de Postcodeloterij kunnen grootse projecten indienen (van € 5 miljoen of
meer) om bijzondere Droom-projecten waar te maken. Ook PPF NL probeert elk jaar ‘in de
prijzen te vallen’. Feitelijk komt het er dus op neer dat wij de komende jaren tot 2022
minimaal €1.350.000,- per jaar van de Postcode Loterij zullen ontvangen.
Projectaanvragen Peace Parks Foundation
Onze belangrijkste taak is derhalve het zorgdragen voor het feit dat de loterijgelden goed
worden besteed. PPF-Zuid Afrika zal jaarlijks projectaanvragen moeten indienen en ter
goedkeuring voorleggen aan ons Bestuur. Wij zullen er op toezien dat de projectaanvragen
vallen binnen de doelstellingen van de Peace Parks Foundation. Nadat aanvragen zijn
goedgekeurd zal het Bestuur pas overgaan tot uitbetaling. Het bestuur zal er op toezien dat
er 2 maal per jaar ‘Progress Reports’ worden overlegd voor elk project waaruit valt af te
leiden of de gelden conform de projectaanvraag worden besteed en/of de werkzaamheden
van het project, binnen een marge van acceptabele wijzigingen, conform plan worden
uitgevoerd. Tussen 2018 tot 2022 verwachten wij met enige mate van zekerheid €5.400.000
te besteden aan het werk van de Peace Parks Foundation, op basis van het nieuwe contract
met de Nationale Postcode Loterij per 1 jan 2017.
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Overige inzet Bestuursleden
Tot slot zullen wij als bestuur onze netwerken ter beschikking stellen om de Peace Parks
Foundation te ondersteunen in de meest ruime zin. Dit zal zijn op basis van vrijwilligheid en
ad-hoc, op verzoek van de Peace Parks Foundation in Zuid Afrika.
© Amsterdam, 30 juni 2017
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Verwachte uitgaven €:
Donatie aan PPF SA:

1.340.000

Overige kosten:
Websiteonderhoud en
abonnement;
Accountant en
Jaarlijkse fee CBF
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Representatie Bestuur
Onvoorzien
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