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Doelstelling
’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, in 1992 gestart, waarbij landbouwgronden
worden omgezet in natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot
mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich er
thuis kunnen voelen. Het gebied vormt een stapsteen in de ecologische verbindingszone door
de Ooipolder tussen de stuwwal bij Ubbergen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal.
De stichting werd opgericht in augustus 2007. Het doel van de stichting is bij te dragen in
voorzieningen en kosten waarvoor het natuurgebied ’t Zwanenbroekje geen middelen kan
verwerven uit regelingen van de overheid.
Aanleiding tot de oprichting van de stichting waren de jaarlijkse kosten voor de runderen, die
worden ingezet voor de begrazing van het gebied. De stichting heeft zich verplicht tot de
jaarlijkse betaling van deze kosten. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor de Kamer van
Koophandel en bankkosten: ongeveer 100 euro. Voor zover er extra financiële middelen
verworven kunnen worden draagt de stichting ook bij aan andere voorzieningen. Zie de
jaarverslagen.
De financiële middelen worden verworven door middel van vaste, jaarlijkse bijdragen van een
aantal vaste donateurs (ongeveer 500 euro), uit eenmalige giften en vergoedingen voor een
rondleiding of werkdag in het natuurgebied, uit aanvragen bij fondsen (bijvoorbeeld het
RABO Coöperatiefonds, de nationale vrijwilligersdag NL-doet van het Oranjefonds) en uit
eenmalig opgezette wervingsacties voor een specifiek doel, bijvoorbeeld de veebrug.
Het bestuur van de stichting vergadert in principe twee keer per jaar en bespreekt dan de
wenselijkheid van nieuwe uitgaven en de noodzaak van het aanvragen hiervoor van subsidies
bij een fonds, het opzetten van een extra wervingsactie of een ander initiatief. In de
nieuwsbrief van ’t Zwanenbroekje, die twee of drie keer per jaar aan belangstellenden en
relaties wordt verstuurd, wordt telkens de mogelijkheid genoemd een bijdrage te schenken.
Daarbij wordt tevens de ANBI-erkenning vermeld.
Ook op de website www.zwanenbroekje.nl is onze stichting aanwezig.

