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1.0 Inleiding 
Verschillende internationale organisaties rapporteren dat al decennialang het tropische regenwoud 
stelselmatig wordt aangetast. Dit heeft nadelige gevolgen voor het biologische evenwicht in de 
tropen maar uiteindelijk ook voor de gehele wereld. Gedreven door kortetermijnwinst gaat de 
ontbossing van de tropen nog steeds door. Het voordeel op de lange termijn van het beschermen 
van ecologische structuur wordt onvoldoende erkend door overheden en bedrijven. Het informeren 
en mobiliseren van de publieke opinie blijkt weinig succesvol om het tij te keren.  
Stichting Oasebos wil deze negatieve spiraal doorbreken door tropisch regenwoud uit het 
economische systeem te halen. Wij kopen stukken regenwoud en borgen dat de gebieden 
ongemoeid blijven en duurzaam beheerd worden. 
 

1.1 Missie 
Oasebos draagt actief en effectief bij aan het behoud en herstel van het tropisch regenwoud in 
Centraal Amerika. Dit doen we door regenwoud aan te kopen en te beschermen tegen bedreigingen 
als houtkap, stroperij en intensieve landbouw. Daarnaast kunnen we cultuurgrond opkopen en na 
herbebossing teruggeven aan de natuur. 
 
 

1.2 Organisatie 
Stichting Oasebos is in 2004 in Nederland opgericht en heeft inmiddels vier gebieden aangekocht: El 
Salto in het noordwesten van Costa Rica en Copalchi, El Cerrito en Cano Curenita in het Maquenque 
gebied (centraal - noord Costa Rica). Totaal bezit eind 2020 is ruim 250 ha. 
 
Deze gebieden worden door Oasebos uitgegeven als participaties: particulieren en bedrijven kunnen 
daarmee ‘mede-eigenaar’ worden van het regenwoud in deze gebieden. Een participatiehouder kan 
deze grond uitsluitend en zonder waardestijging aan de Stichting Oasebos terug verkopen. 
Doelstelling blijft het regenwoud te onttrekken aan het economische verkeer. 
 
De belangen van Oasebos in Costa Rica worden waargenomen door de Stichting Arteverde (Jit Coers 
en Huite Zijlstra). Zij doen in opdracht van het bestuur o.a. de aankopen van de gebieden en sluiten 
contracten voor het beheer met diverse partijen in Costa Rica. Ook regelen zij de Fonafifo subsidie 
inkomsten. 
 
 

1.3 Sterke punten en aandachtsgebieden van Stichting Oasebos 
Het bestuur van Stichting Oasebos heeft de volgende sterke punten vastgesteld: 
- De Stichting werkt maximaal transparant en tegen lage kosten (bestuur en NL-organisatie bestaat 

volledig uit vrijwilligers); 
- De aankoop van gebieden en het uitgeven van participaties zijn geoliede processen die zichzelf 

bewezen hebben; 
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- De vertegenwoordiging van Stichting Oasebos in Costa Rica is kwalitatief sterk; 
- Oasebos kent een relatief stabiel bestuur qua bemensing, Oasebos heeft de ANBI-status en het 

CBF-keurmerk; 
- Stichting Oasebos kent goed verankerde financiële stromen (zie jaarverslagen); 
- In toenemende mate verkrijgt Stichting Oasebos inkomsten uit donaties, ook de verkoop van 

participaties ligt op een hoger niveau dan een aantal jaren geleden. 
 
De volgende zaken zijn als aandachtspunten onderkend: 
- De naamsbekendheid in Nederland is laag; 
- De wervingskracht van website, Nieuwsbrief etc. kan beter; 
- De stichting moet meer gaan inspelen op een sterkere betrokkenheid van participanten en 

donateurs – het zoeken naar een actievere rol dan alleen de aankoop van gronden en het geven 
van donaties.  

 
 

1.4 Algemene trends voor fundraising organisaties 
Voor het definiëren van een meerjarenbeleidsplan is het goed kennis te nemen van trends die spelen 
voor organisaties zoals Stichting Oasebos. We zien de volgende trends: 
- Vooral jongere mensen willen meer dan ooit worden betrokken en geactiveerd. Dat loopt uiteen 

van ‘bewustwording creëren (informatie bieden, uitleggen, enz. tot acties mogelijk maken 
(activeren, mobiliseren). Het betekent dus meer dan alleen geld doneren: de vraag speelt: wat 
kan een donateur, participant nog meer doen voor de organisatie? 

- Opperste transparantie in het delen van kennis en gegevens is een voorwaarde geworden voor 
het aangaan van samenwerking met participanten/donateurs/bedrijven. 

- Problemen in beeld brengen is nog steeds een must, oplossingen expliciet maken en bewijzen 
aandragen hoort daar nu bij. 

- Donateurs en participanten hebben een eigen agenda, die niet per se synchroon loopt met die 
van de fundraiser (Stichting Oasebos). 24/7 actuele informatie bieden is daarom een must. Het 
optimaal benutten van de mogelijkheden van free publicity hoort daarbij.  

- Nieuwe (marketing) technologieën vragen een optimaal inspelen daarop, dit geldt ook voor 
nieuwe technieken om de missie te realiseren. 
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2.  Visie 
 
Het bestuur wil in de komende periode zich meer activistisch gaan profileren om zo eerder de doelen 
van de stichting te behalen. Dit vraagt een verschuiving van en passieve neutrale organisatie naar 
een actievere en interactieve organisatie zoals hieronder weergegeven. Daarbij hoort ook een 
veranderde pay off: “Samen beschermen we regenwoud door bedreigingen weg te nemen”. 
 

 

 

 

 
 
De visie van de Stichting Oasebos voor de periode 2021 – 2025 bestaat uit de volgende punten: 
 
1. Naar een meer activistische rol: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oasebos 
nu 

Oasebos 
straks 

activistisch 

Samen beschermen we 
regenwoud door bedreigingen 
weg te nemen 

Wij kopen regenwoud om 
het te beschermen 
 
  Voortzetten huidige aanpak 
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De visie van Stichting Oasebos op het meerjarenbeleid in de komende vijf jaren bestaat uit een 
aantal speerpunten: 
 
1. Met betrekking tot de positionering van Stichting Oasebos: 

Stichting Oasebos streeft naar een positionering die meer gericht is op een actief regenwoud 
beschermende rol, dus breder dan de invulling van de huidige rol: aankoop en beheer van 
regenwoud (kortom, een activistischer invulling). Onze achterban moet meer bij de activiteiten 
betrokken raken. Streven is daarom om participatiehouders, donateurs en andere personen of 
organisaties die ons een warm hart toedragen beter en anders over onze activiteiten te 
informeren en ze er dichter bij te betrekken, het ze te laten meemaken. Wij willen de groep 
ombouwen tot een actieve Oasebos community, waarbinnen activiteiten – zoals fundraising 
events – met behulp van de website, social media en/of andere digitale technieken nader 
ingevuld worden. Voorwaarde is tevens, dat voldoende ruimte beschikbaar is voor 
participatiehouders en donateurs om eigen initiatieven te ontplooien binnen de kaders en 
doelen van onze stichting. Het bestuur stimuleert, faciliteert en coördineert deze activiteiten.  
Ook kan gedacht worden aan het toestaan en actief begeleiden van externe onderzoeken in onze 
gebieden vanuit universiteiten en hogescholen, om kennis te verhogen, mogelijkheden voor 
bescherming nader te verkennen en meer wetenschappelijke betrokkenheid bij onze bossen te 
bevorderen. 

 
2. Met betrekking tot de aankoop van gebieden: 

a. Stichting Oasebos streeft ernaar gebieden met een grote natuurwaarde te beschermen in 
Centraal- en Zuid-Amerika. Dit doet zij door het aankopen en in bezit houden van gebieden 
die een zo groot mogelijke impact hebben op de bescherming van flora en fauna. Oasebos 
kiest in deze planperiode (2021 - 2026) primair voor Costa Rica, omdat: 
• Juist dit land doelgericht werkt aan verduurzaming van zijn samenleving; 
• Initiatieven als die van Oasebos ondersteunt; 
• Een goed kadaster heeft; 
• Een betrouwbare regering heeft. 

b. Binnen Costa Rica zullen de gebieden bij voorkeur worden aangekocht in het 
Maquenquegebied (noord-midden Costa Rica) waar Stichting Oasebos reeds twee gebieden 
heeft aangekocht (Copalchi en El Cerrito) en een derde gebied (Cano Curenita) stapsgewijs 
aan het verwerven is. Het streven is om bij te dragen aan een grotere impact door zoveel 
mogelijk kleine stukken land aaneen te smeden tot grotere natuurgebieden. Dit proberen we 
zelf en/of met medewerking van andere nationale, internationale, non-gouvernementele en 
gouvernementele natuurbeschermingsorganisaties te realiseren. 

c. De aankopen bestaan veelal uit gronden met primair regenwoud, maar kunnen ook andere 
gronden betreffen die direct of indirect significant bijdragen aan de missie, bijvoorbeeld 
secundair regenwoud, landbouwgronden of specifieke kleinere oppervlakten met slechts één 
of enkele bomen die een leefplek vormen voor bijzondere fauna. 
We onderkennen daarbij dat herbebossingstrajecten specifieke kennis en know-how vergen 
en zullen alleen gebieden daartoe aankopen als die kennis en begeleiding vooraf geborgd is.  
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d. Wij streven ernaar om onze huidige oppervlakte aan regenwoud eind 2025 minimaal te 
hebben verdubbeld. Elk jaar vindt een herijking van dit streven plaats – dit in het licht van de 
extra energie die we de komende periode inzetten op communicatie, het betrekken van 
mensen en het actiever binnenhalen van meer donaties en participaties.  

 
3. Met betrekking tot het beheer van de gebieden: 

Het beheer van de afgelopen jaren, zowel het beleid als de uitvoering daarvan, wordt 
ongewijzigd voortgezet. Dit betekent: 
a. De te beschermen gebieden worden beheerd als natuurreservaat. Het beheer is erop gericht 

de biodiversiteit te behouden dan wel te vergroten; 
b. De gebieden worden duurzaam beheerd door een lokale organisatie, aangestuurd door de 

vertegenwoordigers van Stichting Oasebos in Costa Rica; Zij hebben tot doel om houthak en 
stroperij zoveel mogelijk tegen te gaan en de inrichting en beheer te laten voldoen aan de 
nationale regels; 

c. Waar mogelijk wordt nader onderzoek vanuit universiteiten en hogescholen aangemoedigd 
en ondersteund; 

d. Er vinden geen of slechts beperkte toeristische activiteiten plaats in de gebieden van 
Stichting Oasebos; 

e. Waar mogelijk proberen we het beheer samen met andere NGO’s efficiënt te laten 
uitvoeren. 
 

In samenhang met het onder 1 genoemde willen wij – via de ons ter beschikking staande kanalen 
- meer open en transparant inzage geven aan onze community van participanten, donateurs en 
andere fans over alle beheeractiviteiten en de wetenswaardigheden (en zelfs wetenswaardige 
trivia) die hieruit voortkomen.  

 
4. Samenwerking met derden wordt als essentieel gezien om maximaal resultaat te halen met de 

beschikbare middelen. Deze samenwerkingen wil Oasebos daarom verder uitbouwen en 
structureel vormgeven. Te denken valt hierbij aan samenwerking met organisaties als Tropica 
Verde, CCT, Work with Nature, etc. Ook de verdere samenwerking in het Maquenque gebied 
(Asociación Juan de La Selva) vormt daar een onderdeel van. 
 

5. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de verkoop van participaties en donaties een direct 
verband houden met de hoeveelheid publiciteit. Om die reden streeft Oasebos naar een forse 
inzet op marketing en communicatie. Dit dient: 
A. Het vergroten van de naamsbekendheid; 
B. Het optimaliseren van onze relaties met de achterban van participanten, donateurs en andere 
ondersteuners; 
C. Het starten van relaties met nieuwe doelgroepen, zoals jongeren/studenten; 
D. De vorming van een – vooral online – community waarbinnen acties en events kunnen worden 
georganiseerd.  
Hierbij kan worden gedacht aan: 
a. Het intensief en optimaal gebruik maken van platforms als LinkedIn, Facebook, Instagram, 

etc.; 
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b. Het (laten) publiceren van artikelen in toonaangevende bladen en online platforms over de 
biodiversiteit in de gebieden van Oasebos; 

c. Het drie keer per jaar uitgeven van een Nieuwsbrief, met de stand van zaken, actualiteiten; 
d. Het optimaal inzetten van Google Adwords; 
e. Het inzetten van bekende Nederlanders en wetenschappers in communicatie-activiteiten om 

de naamsbekendheid van Oasebos te bevorderen; 
f. Het verder verrijken van de website, met o.m. een actievere rol van participanten, actuele 

info, foto’s etc. 
g. Een onderzoek onder alle participanten en donateurs over hun wensen m.b.t. de 

communicatie van Oasebos; 
h. Het activeren van mensen om de bekendheid middels (digitale) events te vergroten.  
 
Een specifiek strategisch communicatieplan wordt daarvoor in Q1 van 2021 opgesteld.  

 
6. Van oudsher is de fondsenwerving met name gericht op particulieren. In de komende jaren 

wordt gestreefd naar een grotere rol voor bedrijven (d.m.v. een aantal partnerships), family 
offices, charity desks, … Dit betekent een structurele benadering van de zakelijke markt 
(standaard presentatie, inplannen bedrijfsbezoeken, etc.). 

 
7. Oasebos is een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) Stichting en erkend door het CBF 

(Centraal Bureau Fondsenwerving). Deze status wil Oasebos behouden. Oasebos heeft met haar 
activiteiten geen winstoogmerk. In al haar handelen streeft Oasebos naar maximale 
transparantie. 

 

3 Financiën 
Bronnen van inkomsten voor Stichting Oasebos zijn: 
1. Financiële bijdragen door middel van: 

• De uitgifte van participaties (aan particulieren, bedrijven); 
• Donaties afkomstig van particulieren, bedrijven, organisaties. 

2. Subsidie van de Costa Ricaanse overheid 
Vanuit de CO2-compensatiegelden die de Costa Ricaanse overheid ontvangt, worden via de 
organisatie Fonafifo (Fundacion Nacional de Financiamento Forestal) subsidies verstrekt aan 
bezitters van gebieden. Dit op basis van een waardering van de natuurwaarde van die gebieden. 
Oasebos dient daarvoor elke vijf jaar een aanvraag in voor haar gebieden. 

 
Uitgangspunten voor het financieel beleid van Oasebos zijn: 
• Een zo groot mogelijke transparantie in uitgaven en inkomsten, zichtbaar in een jaarlijkse 

begroting en een jaarverslag - jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die 
zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

• Het bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke directe bijdrage vanuit de ontvangen gelden aan 
de doelstellingen van Oasebos. 
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• Het streven is om de beheerkosten voor de verworven gebieden te financieren vanuit de 
ontvangen subsidies van Fonafifo. 

• Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, anders dan een 
onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten. Elke (schijn) van belangenverstrengeling wordt 
voorkomen dan wel tegengegaan. 

• De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant en na controle opgenomen op de 
website van Oasebos. 


