
 1 

Beleidsplan Leefmilieu 2020-2023 
 
Inleiding 
De vereniging Leefmilieu is in 1991 opgericht om de, door de oprichters, verworven kennis 
over het opkomen voor een groene en gezonde leefomgeving beschikbaar te maken voor 
anderen. Vanaf het begin van haar bestaan heeft Leefmilieu zich hard gemaakt voor een 
groen en gezond leefmilieu én heeft zij medeburgers ondersteund die hier ook mee bezig 
zijn. De vereniging kenmerkt zich door een grote mate van ervaring en inhoudelijke 
deskundigheid en zij heeft een groot netwerk van deskundigen op de benodigde 
vakgebieden. 
 
De statutaire doelstelling van de vereniging is: 
De vereniging heeft ten doel: met inachtneming van het algemeen belang, de handhaving 
dan wel de bevordering van een goed leefmilieu in de meest algemene zin van het woord en 
het behartigen van de belangen van haar leden op gebieden van leefmilieu groen- en 
milieubeheer. 
 
Kern van het beleid 
Kern van het beleid van de vereniging Leefmilieu vormt het streven naar een groen en 
gezond Leefmilieu. Een milieu waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder 
gezondheidsschade door milieubelasting en milieuoverlast. Het gaat daarbij niet alleen om 
negatieve ontwikkelingen te keren maar ook om te streven naar het realiseren van positieve 
ontwikkelingen.  
Kenmerken van onze aanpak zijn daarbij: 
 Mensen in heel Nederland die zich inzetten voor hun leefomgeving ondersteunen met 

informatie en raad en daad; 
 Deze mensen waar mogelijk bij elkaar brengen, zodat een netwerk ontstaat waarin ze 

van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen motiveren; 
 Actief informatie, die mensen nodig hebben om mee te kunnen denken en praten, 

Verstrekken via website, Nieuwsbrieven en bijeenkomsten. 
 Nieuwe milieuproblemen bestuderen en zoveel mogelijk mensen daarover informeren en 

mee laten denken;  
 Juridische activiteiten met het oog op het verbeteren van het milieu; 
 Bij dit alles samenwerken met milieu- en bewonersgroepen, overheden en andere 

organisaties; 
 De activiteiten op een efficiënte en effectieve wijze uitvoeren.  
 
 
Activiteiten 
De activiteiten die de vereniging ontplooit om haar doelstelling te verwezenlijken, worden elk 
jaar vastgelegd in een activiteitenplan. Dit plan wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering 
goedgekeurd.  

 
Financiën 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributie leden, schenkingen van personen 
en organisaties, bijdragen van derden voor (gezamenlijke) activiteiten, mogelijke 
dwangsomgelden en subsidies.  
 



 2 

Werkwijze financiën 
 Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter en penningmeester, is verantwoordelijk 

voor de boekhouding gedurende het jaar. Voorzitter, penningmeester en maximaal één 
ander bestuurslid zijn de enige gemachtigden voor de rekeningen van de vereniging. 

 De penningmeester stelt de jaarrekening op en een voorstel voor de begroting. Deze 
worden achtereenvolgens door dagelijks bestuur en algemeen bestuur beoordeeld en 
goedgekeurd. De jaarrekening gaat ook naar de kascontrolecommissie, die de 
boekhouding en jaarrekening controleert en haar goedkeuring geeft. 

 De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en wordt elk jaar in de Algemene 
Ledenvergadering benoemd. Een lid zit maximaal drie jaar achter elkaar in de 
kascontrolecommissie. 

 Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden jaarrekening van het afgelopen 
jaar en begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering 
voorgelegd en definitief vastgesteld. Mogelijk positief saldo wordt toegevoegd aan de 
reserves van de vereniging. Deze reserves worden gebruikt om de continuïteit van de 
vereniging te waarborgen en nieuwe activiteiten te ontplooien.  

 
Beloningsbeleid 
Bij Leefmilieu zijn ongeveer 20 vrijwilligers actief. Vrijwilligers kunnen gemaakte kosten 
(reiskosten, kopieerkosten ed) bij de vereniging declareren met bewijs van de kosten. 
Penningmeester of voorzitter tekent de declaratie voor akkoord. Voor enkele vrijwilligers die 
zich veel uren inzetten voor de vereniging is een vrijwilligersvergoeding ingesteld, waarmee 
zij hun kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten en kosten voor internet kunnen betalen. De 
vrijwilligersvergoeding is kleiner of gelijk aan de maximale belastingvrije 
vrijwilligersvergoeding. 
 
 

 
 
 
 


