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BELEIDSPLAN 2022-2025 

 
Doelstellingen van de stichting: 
 
Op 8 december 2021 zijn de statuten van de stichting gewijzigd.  
 
1. De Stichting heeft ten doel het beheren van natuur(terreinen) in de gemeenten  
Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard en voorts al hetgeen in de 
ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheren of het 
doen exploiteren van een schaapskudde en door het doen beweiden door deze 
kudde van natuurgebieden gelegen in de gemeente Heeze-Leende, 
Cranendonck en Valkenswaard. 
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 
Actuele beleid en werkzaamheden: 
 
Begrazing: 
De begrazing van bovengenoemde natuurgebieden met een kudde van circa 350 
Kempische heideschapen wordt in overleg met ons uitgevoerd door schapenhouderij 
Adriaans. 
 
Recreatie: 
Ter bevordering van onze doelstellingen en onze bekendheid nemen wij deel aan 
regionale markten (o.a. Bloem en Tuin in Nuenen, de Lind Mert in Leende) en andere 
passende activiteiten die bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer worden georganiseerd. 
Jaarlijks wordt een zomerwandeling met de schapen georganiseerd voor Vrienden 
van de Stichting en andere belangstellenden. Ook wordt in een of andere vorm een 
z.g. Lammetjes dag georganiseerd. 
 
PR en promotie:  
Een nieuwe actie om schapen of lammeren te adopteren is gestart. Ook nieuw 
promotie materiaal en drukwerk is gerealiseerd. Een nieuwe website is opgezet met 
grotere en flexibele mogelijkheden om de nieuwe publicaties van de Stichting en de 
schaapskudde weer te geven. Ook is zal een presentatie ontwikkeld te gebruiken bij 
promotie en sponsoring activiteiten. Tevens zal een promotiefilmpje met 
medewerking van de stichting worden gemaakt. 
 
Samenwerking: 
Met Staatsbosbeheer en Schapenhouderij Adriaans wordt de uitstekende samen-
werking gecontinueerd en versterkt. Ook de samenwerking met vergelijkbare 
stichtingen en instellingen zal worden uitgebreid. 
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Financiën: 
 
De inkomsten van de Stichting bestaan uit een subsidie van de gemeente Heeze-
Leende, donaties, en akties. Verder zijn er inkomsten uit verkoop van aan schapen 
gerelateerde producten op diverse regionale markten (zie verder onder recreatie).  
In de komende periode worden nieuwe financieringsmogelijkheden onderzocht. Met 
name bedrijfssponsoring door het  regionale bedrijfsleven heeft de volle aandacht en 
er zijn inmiddels een aantal contacten met bedrijven gelegd. 
 
De fondsen van de Stichting worden volledig besteed aan bovengenoemde doelstel-
lingen van de stichting. Met name zijn er extra uitgaven ter bescherming van de 
schaapskudde tegen de wolven. De uitgaven van de stichting bestaan ook uit de 
beperkte kosten van deelname aan de regionale markten en de promotie activiteiten.  
De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. 
 
Het beheer van de fondsen van de Stichting vindt plaats via een rekening courant bij 
de Rabobank. 
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