Beleid.
•
•
•

verantwoord uitgeven van de gelden die via Ons Fonds ter beschikking komen aan algemene doelen
voor het trekkingsgebied.
inventariseren van ideeën voor besteding bij de leden.
beslissen in gezamenlijkheid van de leden.

Ideeën voor uitvoering.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Enquête onder de leden
De leden bepalen het beleid en kunnen d.m.v. een enquête aangeven welke wensen en ideeën zij
hebben voor een verantwoorde besteding van de gelden binnen het trekkingsgebied.
Verbetering visstand
Een substantieel deel van de percelen water is eigendom van vissers. Die trachten de visstand,
waaronder paling, op peil te houden. De vereniging kan daar een bijdrage aan leveren. Ook kan de
visstand in samenwerking met de vissers geïnventariseerd worden.
Bijdrage aan opschonen plassen
De Wildbeheer Eenheid die actief is in de Reeuwijkse Plassen, houdt jaarlijks een ‘opschoon’ actie
op de plassen. De vereniging zou daar bijdrage aan kunnen leveren.
Monitoring waterkwaliteit
Waterkwaliteit is een zorg in de Reeuwijkse Plassen. Daar zijn verschillende maatregelen door het
Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) genomen. De stand van zaken is onbekend. De vereniging
kan doen laten monitoren of een periodiek onderzoek door monstering van water laten
uitvoeren. Zo kan gezien worden of de genomen maatregelen effectief zijn.
Bijdragen aan projecten natuurbeleving
Veel mensen genieten van de natuur. Men is algemeen van mening dat de jeugd meer bekend
gemaakt moet worden met de natuur van de Reeuwijkse Plassen. De vereniging zou daar met een
opvoedkundig uitgangspunt een bijdrage aan kunnen leveren.
Bijdragen aan projecten natuurbehoud en ontwikkeling
De natuur van de Reeuwijkse Plassen is sterk aan erosie onderhevig. Afkalving oevers, kantrot van
de veenoevers, verdwijnen van eilanden en legakkers, ongewenste groei van grote bomen, maar
ook achterstallig onderhoud. Meerdere organisaties waaronder de Stichting VEEN en meerdere
beheersstichtingen van percelen zijn op dit gebied actief. De vereniging kan aan deze organisaties
een bijdrage leveren aan hun projecten.

