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1. Visie en missie 

1a. Doelstelling 
“Stichting Save That Ass heeft ten doel het ondersteunen van publieksbereik voor natuur- en 

milieubeschermingsacties en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het één en ander verband 

houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” 

Natuur- en milieubescherming is essentieel voor duurzaamheid en voor onze kwaliteit van 

leven. Bewustwording van onze invloed op onze omgeving en de terugkoppeling daarvan is 

fundamenteel voor goede natuurbescherming. Belangrijk is hierin om duidelijk te 

communiceren over niet alleen potentiële verbeterpunten, maar over het verschil dat we nu al 

maken, hetgeen gemakkelijk overschaduwd raakt.  

 

Stichting Save That Ass initieert hierom (kleine) ludieke projecten ter bewustwording en ter 

ondersteuning van grotere natuurbehoudprojecten en gerelateerde goede doelen. Deze 

projecten bestaan vooralsnog uit detailhandel van informatieve en humoristische 

determineergidsen. 

1b. Doelgroepen 
Algemeen publiek, Dieren, Milieu, Natuurgebieden en Wildlife 

1c. Missie 
Middels publicatie en verkoop van bestuiversgidsen en zoekkaarten zal Save That Ass in 2022 

2.000,- euro inzamelen ter ondersteuning van lokale natuurbeschermingsinitiatieven.  
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1d. Werkzaamheden 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken middels detailhandel via internet in 

(vrijetijds)artikelen en overige dienstverlening. 

 

2. Ambities 
- Onderzoeken van initiatieven met betrekking tot het ondersteunen van Nederlandse 

bestuiversoorten zoals de ontwikkeling en verwezenlijking van bijvriendelijke habitats. 

- Opzetten en uitvoeren van bestuiverswandelingen ter educatie van het algemeen publiek 

omtrent de status en het belang van Nederlandse (wilde) bestuiversoorten in samenwerking 

met het World Food Forum en Festival 2030 

- Ontwikkelen en publiceren van een dierenkleurboek ten doel van het afbetalen van de 

langlopende geldlening voor notariële kosten 

- Ontwikkelen en online publiceren van een bestuiverszoekkaart voor algemene Nederlandse 

bestuiversoorten ter educatie van het algemeen publiek. 

- Ontwikkelen en publiceren van een bestuiverdetermineergids ter fondsenwerving voor het 

algemeen doel. 

 

3. Sterkten en zwakten 

 3a. Sterkten 
De bestuurders zijn al enkele jaren actief in onderzoek en educatie en hebben daardoor een 

relevant netwerk opgebouwd welke bij kan dragen aan de uitvoering van het algemeen doel. 

Tevens hebben zij ervaring met het publicatietraject en de verspreiding van veldgidsen uit de 

gelijknamige VOF “Save That Ass”. 

 3b. Zwakten 
Gezien de bestuursleden eveneens belast zijn met hun primaire baan kunnen eventuele 

continuïteitsproblemen optreden. 

 

4. Financiën 

 4a. Verwerving van inkomsten 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en andere bijdragen; 

schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten. 

(De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving) 

 4b. Beheer en besteding van vermogen 
Batig saldo wordt besteed ten behoeve van het vergroten van publieksbereik dan wel direct 

ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. 

 4c. Beloningsbeleid 
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders 

op vertoon van bewijsstukken vergoed. 


