
De Stichting en de ANBI           

 

Naam: Stichting Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen 

In het gebruik afgekort tot: Stichting VOBULA of VOBULA. 

 

De Stichting is opgericht op 26 april 1982 en heeft als statutaire zetel: Breukelen. 

De Stichting is erkend door het Ministerie van Landbouw: artikel 22A van de kampeerwet. 

KvK: De Stichting is ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 41180286 

Het RSIN nummer is: 816105273 

 

Postadres:  Grijpskerkstraat 34, 6835 DJ te Arnhem 

Telefoon:  026 3271103 

Internet:  www.vobula.nl 

Mailadres:  vobulakamperen@gmail.com 

Banknummer: NL48ING0002814969 

 

Bestuurssamenstelling:            

A.A.M. Wittebrood  voorzitter 

G.J. van ’t Riet              secretaris 

D. Klaucke   penningmeester 

H.A.M. van Oostwaard bestuurslid 

J.J. Rheiter   voorzitter 

Vac.    bestuurslid 

 

Beleidsplan 

Vobula organiseert voor vrijwilligers jaarlijks een aantal kampeer- en werkweken op 

landgoederen of buitenplaatsen van particuliere eigenaren, Natuurmonumenten of andere 

natuurorganisaties. Voorop staat: onderhoud van de natuur en natuureducatie. 

 

Het werk wordt verricht op terreinen waar de terrein eigenaar moeite heeft om zijn terrein 

zelf goed te kunnen onderhouden. 

De weken worden georganiseerd in het voorjaar en de zomer, in of rond de schoolvakanties. 

 

Via een flyer, een kampenfolder, Facebook, Instagram en de website worden vrijwilligers 

geworven, die gedurende een week of twee weken op alle werkdagen een halve dag 

werkzaam zijn op een landgoed of natuurterrein. En daarnaast dagelijks vrije tijd overhouden 

voor een invulling naar keuze. 

 

De leiding van de werkzaamheden berust bij vrijwilligers die door ervaring hebben 

aangetoond dat zij een groep kunnen begeleiden, voldoende ervaring hebben om instructie 

te geven bij de werkzaamheden en de werkzaamheden kunnen coördineren. 

Dit in goed overleg en onder eindverantwoordelijkheid van de terrein eigenaar. 

 

Vergoedingenbeleid 

Alle medewerkers, bestuursleden, commissieleden, begeleiders van de kampeerweken en alle 

anderen die voor de Stichting Vobula werkzaamheden verrichten doen dat vrijwillig. Vobula 

vergoedt gemaakte (reis) kosten op basis van declaratie. 



 

Doelstelling van de Stichting: 

Artikel 2 leden 1, 2, 3 en 4 van de statuten: 

De stichting heeft tot doel zonder winstoogmerk een daadwerkelijke bijdrage te leveren tot 

het behoud en de instandhouding van cultuur-historisch en anderszins belangrijke 

buitenplaatsen, tuinen, parken en landschappen, in het bijzonder van de objecten waarvan 

het voortbestaan onzeker is. 

 

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door- zonder winstoogmerk- behulpzaam te zijn bij het 

onderhoud, de verzorging en de restauratie van zulke objecten en door alles wat daartoe kan 

bijdragen zoals: stimulering en begeleiding van individuele en incidentele activiteiten op dit 

gebied. 

 

De werkzaamheden van de stichting zullen geen afbreuk mogen doen aan soortgelijke 

werkzaamheden van andere organisaties, doch veeleer een uitbreiding, aanvulling of 

ondersteuning daarvan dienen te zijn. 

De stichting zal nimmer de werkgelegenheid nadelig beïnvloeden door werkzaamheden te 

verrichten op objecten waar voldoende financiële middelen aanwezig zijn om deze 

werkzaamheden beroepsmatig te laten uitvoeren. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden die Vobula te bieden heeft kan contact 

opgenomen worden met het secretariaat. Mailen naar: vobulakamperen@gmail.com. Eén van 

de bestuursleden neemt dan verder contact op.  

 

Vobula en haar sympathisanten en donateurs 

Dankzij de inzet van gemotiveerde vrijwilligers en welwillende eigenaren is het nog steeds 

mogelijk voor een breed publiek om te genieten van waardevolle natuur en 

cultuurhistorische landschappen. Om dit werk mogelijk te maken, de boodschap uit te 

dragen en voor een breed publiek toegankelijk te blijven, wordt Vobula deels gedragen door 

vrijgevige sympathisanten en vermogende instanties. 

 

Realisaties 2017 

Ook dit jaar hebben weer 360 vrijwilligers, waarvan 71 kinderen onder de 16 jaar, een week of 

zelfs twee weken van hun vrije tijd besteed aan het helpen bij onderhoud in natuurgebieden. 

Naast de pret van kamperen op een leuke plek is er ook 7371 uur met elkaar gewerkt.  

 

Financieel overzicht 2017 

 

Volgt binnenkort. 

 

Begroting 2018 

 

Inkomsten   Uitgaven   

Bijdrage deelnemers € 1.0000,00  

  

Kosten Bestuur 

  

€ 1.000,00 

Bijdrage eigenaren € 1.500,00  Kosten 
Voorbereidingscommissie 

€ 1.250,00 

mailto:vobulakamperen@gmail.com


  

Donaties € 300,00  

  

Gereedschap commissie € 1.600,00  

  

Bijdrage Vrienden 
Vobula 

€ 300,00  

  

Promotie  commissie (folders, 
website)  

€ 3.050,00 

  

        

    Kampeerweken  € 3.700,00  

  

        

    Reservering € 1.800,00 

Totaal in € 12.400,00  

  

Totaal uit € 12.400,00  

  

 


