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Doelstelling & werkwijze 

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verbeteren van de 
gezondheid van onze planeet. Tegelijkertijd willen we de band tussen 
nieuwe generaties en deze doelstelling versterken. Dit gaat we doen 
middels tastbare projecten. Om een concreet voorbeeld te noemen: We 
hebben een strook voormalig Atlantisch Regenwoud op het oog wat 
we kunnen herstellen. Eenmaal hersteld werkt dit begroeide land als 
verbindingsstrook tussen twee van de laatste nog bestaande plukjes 
Atlantisch Regenwoud waardoor ecosystemen ruimte krijgen om zich 
te versterken en te groeien. 

Deze vooruitgang is vervolgens via onder andere satelliet te volgen. 
Zodra we met dit project van start gaan kunnen we -en met ons de 
donateurs- dus op de voet de voortgang van het project te zien. Zo 
weten de donateurs precies wat er met hun geld gebeurt en worden ze 
‘onderdeel van’ in plaats van ‘enkel geldschieter’ van de stichting.  
Secundair, is de winst van onze projecten dus het besef bij mensen dat 
een betere -in dit geval groenere- wereld wel degelijk bij jezelf kan 
beginnen. 

BELEIDSPLAN SCK !2



Visie: 

Binnen 5 jaar willen we toewerken naar het realiseren van 12 
projecten op jaarbasis. Deze projecten zijn zonder uitzondering 
gericht op natuurbehoud en/of versterking. Dit kan ook via een 
omweg zijn, door bijvoorbeeld direct het single-use plastic een halt 
toe te roepen, wat indirect een positief effect heeft op een gezondere 
aarde. 

Enkele voorbeelden van projecten zijn het beschermen van 
neushoorns in Afrika middels een revolutionair digitaal 
beschermingssysteem. Dit hangt als een deken over reservaten en 
geeft Rangers direct een waarschuwing wanneer onbevoegden (lees: 
stropers) het reservaat binnengaan. Een ander voorbeeld is het 
herstellen van het Atlantisch Regenwoud middels het herplanten van 
uitgeputte landbouwgrond die ooit van het regenwoud is afgenomen. 
Deze twee voorbeelden zijn op internationaal niveau maar zoals 
gezegd willen we ook nationaal aan de slag gaan door bijvoorbeeld 
verlaten bedrijventerreinen terug te toveren tot bos of stadspark. 

Actief beleid: 

Club Kakatua schrijft en lanceert projecten die de gezondheid van de 
natuur verbeteren, dit doen we zowel nationaal als internationaal. We 
doen dit op eigen initiatief, met lokale partners die zich aan ons 
verbonden hebben, maar helpen tegelijkertijd de al langere tijd 
opererende organisaties met het bereiken van hun doelen door 
tastbare stukken van hun vaak grotere en meerjarige projecten voor 
onze rekening te nemen. 

Het verschil tussen Club Kakatua en bestaande stichtingen is de focus 
op tastbaarheid. Met name de jongere generaties zijn kritischer 
geworden en willen weten wat er met hun geld gaat gebeuren voordat 
ze eventueel doneren. Daarnaast willen ze weten dat het geld goed 
gebruikt wordt en niet een middel is om het gloednieuwe kantoor van 
de stichting mee te financieren (even bot gezegd). Club Kakatua werkt 
volgens een 100% principe, wat inhoudt dat 100% van het geld dat 
aan een project wordt gedoneerd ook daadwerkelijk naar dat project 
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gaat. Club Kakatua ontwikkelt en lanceert tastbare projecten 
waardoor de donateurs snel terugkoppeling -en tevens bewijs- krijgen 
van wat er met het geld wordt gedaan.  
We werken altijd met ten minste 2 of 3 verschillende projecten zodat 
de donateur specifiek een project naar wens uit kan kiezen waar hij of 
zij geld aan wilt doneren. Op deze manier promoveren we donateurs 
tot mensen die actief meewerken aan het realiseren van een specifiek 
doel. Dit moet niet alleen voor voldoening zorgen maar tegelijkertijd 
enthousiasmeren om ook aan een volgend project mee te gaan werken 
(actief of simpelweg middels financiële ondersteuning). 

Werkwijze na financiering: 

Het begint met het bedrag dat we nodig hebben om een enkel project 
te realiseren. De voortgang hiervan houden we bij op onze website en 
kun je zien als green crowdfunding. Daarnaast hebben we de 
huisregel -welke we ook laten vastleggen wanneer we met externe 
partners werken- dat er ten minste binnen zes maanden na het bij 
elkaar brengen van het benodigde geldbedrag voor een project ook 
daadwerkelijk met dat project begonnen gaat worden. De voortgang 
van zo’n project monitoren wij in samenwerking met de partner van 
dienst en communiceren we via onze website waar de voortgang en 
uiteindelijke definitieve realisatie middels tekst en beeld te volgen is. 
Net als het monitoren gebeurt het evalueren in samenwerking met de 
partner van dienst, evenals het onderhouden van het gerealiseerde 
project (wat bijvoorbeeld in het geval van hersteld regenwoud 
minstens zo belangrijk als de aanplant is). Op deze manier zorgen we 
ervoor dat gerealiseerde projecten ten minste de levensduur krijgen 
die nodig is om het beoogde resultaat te behalen. 
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Werving 

Club Kakatua werft liquide middelen middels drie verschillende 
manieren. 

Ten eerste middels donaties. Wanneer mensen Club Kakatua een 
warm hart toedragen kunnen zij dit tastbaar maken door een 
eenmalige of maandelijkse donatie te doen. 

Daarnaast werken wij met een grote poel van partners. Dit kunnen 
zowel kleine als grote bedrijven zijn, maar net zo goed instellingen als 
scholen, universiteiten, clubs en ook gemeenten of provincies.  
De partners doneren maandelijks een vast bedrag, in ruil hiervoor 
werkt Club Kakatua desgewenst nauw samen met deze partners om ze 
te helpen bij het vergroenen van hun beleid. Daarnaast krijgen 
partners de optie om in samenwerking met Club Kakatua een eigen 
project te lanceren (zie onze doelstelling). 

In samenwerking met onze partners zullen we ook op evenementen 
aanwezig zijn met speciale acties (kortstondig, bijvoorbeeld 
gedurende een driedaags evenement). Ondanks dat deze speciale 
acties een kortere looptijd hebben, zijn de targets even groot -zo niet 
groter- dan de reguliere acties die voornamelijk via onze website tot 
het publiek komen. De reden dat we deze speciale acties en 
bijbehorende projecten toch tot een goed einde kunnen brengen is 
simpelweg door de aanwezigheid van massa. Wanneer er op een 
festival 50.000 mensen zijn, krijgen we zodoende in kortere tijd een 
enorme kans om grote groepen mensen onderdeel te maken van een 
project. 

De laatste manier waarop Club Kakatua geld in de kas krijgt is door 
het verkopen van zogeheten giftcards. Dit zijn simpelweg cadeaus in 
kaartvorm, waarmee er in iemands naam een bedrag aan een van 
onze projecten kan worden gedoneerd. Deze gift cards kunnen in de 
praktijk niet alleen als verjaardagscadeau maar net zo goed bij wijze 
van dank namens klassen aan de leraar geschonken worden of 
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bijvoorbeeld door bedrijven aangevraagd als alternatief voor een 
milieuvervuilend kerstpakket. 

* Manieren van inkomstenwerven middels betaalde uitbesteding is 
uitgesloten binnen Club Kakatua. Wel werkt een ieder van ons mee 
aan het uitbreiden van ons partnerbestand door binnen het eigen 
netwerk samenwerkingen aan te dragen. Daarnaast hebben we voor 
ons eerste jaar dertigduizend euro aan advertentieruimte 
beschikbaar gekregen, in te zetten via social media platformen. Tot 
slot is er het sneeuwbaleffect wanneer enerzijds de poel van 
partners groeit en anderzijds de naamsbekendheid van SCK groter 
wordt. De verwachting is dat partners op enig moment ook bij SCK 
op de deur gaan kloppen voor eventuele samenwerkingen en 
partnerschappen.  
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AVG / Privacy 

Wij houden enkel gegevensbestanden bij -voor zover noodzakelijk- 
voor het uitvoeren van onze interne werkzaamheden en/of projecten. 
Wij zullen in geen geval -tenzij wettelijk vereist- aan derden gegevens 
beschikbaar stellen. 

In samenwerking met het toonaangevende techbedrijf Q42 streven wij 
om er niet alleen voor te zorgen dat we aan de geldende wet- en 
regelgeving voldoen, het is een streven van ons om dit tot een 
absoluut minimum te beperken. Zo werken we bijvoorbeeld ook toe 
naar een website die vrij is van Cookies -simpelweg omdat we de 
sympathie voor de stichting in alles willen winnen. Los van onze 
online omgeving houden wij ons ook in de fysieke wereld aan de wet- 
en regelgeving en willen we ook daar in minimaliseren. 

* Adressen die tot ons komen na het verkopen van een giftcard 
worden niet opgeslagen. 

* Partners van de stichting staan in direct contact met een vrijwilliger 
en worden niet in een grote map gegooid ten behoeve van 
bijvoorbeeld mailinglijsten. 
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Vrijwilligers en medewerkers 

           Voorlopig werkt Club Kakatua louter met vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers worden gevraagd of bieden zichzelf aan om mee te 
werken aan het opbouwen en onderhouden van de stichting. We 
werken volgens het credo: doe waar je goed in bent, waar je 
voldoening uit haalt en wat je leuk vindt. Op deze manier 
voorkomen we dat we, op welke positie dan ook binnen de 
stichting, mensen enkel werkzaamheden uitvoeren die ze liever 
niet zouden doen. Onze vrijwilligers zitten nergens aan vast en 
er wordt hen op regelmatig basis gevraagd of ze zich nog in 
willen blijven zetten voor de stichting. Behalve dat vrijwilligers 
doen waar ze goed in zijn is het wellicht nog belangrijker te 
vermelden dat ze ook het vertrouwen krijgen in de manier 
waarop ze hun taken uitvoeren. Zo krijgt de vormgever een 
zekere mate van vrijheid in het uitvoeren van de werkzaamheden 
voor de stichting en gaan we hier zo ver mogelijk in mee. 
Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor onze marketing- of financieel 
adviseur. In plaats van opdragen wat iemand moet doen is de 
insteek dankbaar te zijn dat iemand zijn of haar ervaring en 
talent wil inzetten voor Club Kakatua, logischerwijs leidt dit tot 
een prettige werkomgeving en goede, creatieve eindresultaten.  
Bij groei van de organisatie naar een groter aantal 
medewerkers zullen wij een beleid formuleren waarin de 
beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon is opgenomen.  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