
 

 

Landschapsfonds Amstelland 

Beleidsplan 2019/2020 

De Stichting Landschap Amstelland beheert het Landschapsfonds Amstelland. 
Dit Landschapsfonds is bij de oprichting verbonden met de streekrekening van 
de Rabobank. Met de streekrekening biedt de Rabobank aan bedrijven en 
instellingen een praktische en laagdrempelige mogelijkheid om invulling te 
geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, door Maatschappelijk 
Verantwoord te sparen. Een deel van de rente werd afgestaan aan het fonds 
naast een eigen bijdrage van de RABO bank zelf. 

Naast bedrijven, hebben gemeenten en instellingen als het Nationaal 
Groenfonds gebruik gemaakt van de streekrekening waarmee 
middels de streekrekening inkomsten in het Landschapsfonds 
vloeiden. Dit heeft tot 2016 gefunctioneerd en hiermee werden er 
vele mogelijkheden gecreëerd om investeringen in de natuur en 
landschap te doen. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning van 
weidevogelbeheer door de boeren, natuureducatie door de boeren, 
de jaarlijkse Amstellandag en het opzetten van een 
ondernemersplatform met locale producten. 

Als gevolg van de rentedaling werden de inkomsten steeds lager.  
Ook kon door het schatbankieren een overheid geen geld meer op 
een rekening zetten zoals de streekrekening. Op verschillende wijzen 
is getracht om tot alternatieve inkomsten te komen. Contact en 
samenwerking werd gezocht met  bijv. het Amstelveenfonds , 
Schipholfonds  etc. Uiteindelijk heeft dit niet tot nieuwe bronnen 
voor het fonds geleid. 

Na deze inspanningen kwam het bericht van de RABO bank dat zij het 
product streekrekening  volledig gingen afbouwen. Zij namen geen 
nieuwe klanten meer aan en per  1 januari 2017 is de streekrekening 
daadwerkelijk opgeheven. 

Omdat er nog enige eigen reserves in kas waren en aan de laatste 
verplichtingen moest worden voldaan is het beleid in 2018 er op 
gericht om het fonds slapend te houden en te blijven oriënteren op 
nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe impuls kwam van de 
Rabobankclubactie die voor het fonds succesvol verlopen. Het 
leverde in 2018  euro 4825 op.  

Voor 2019/2020  is een voortzetting van de huidige situatie voorzien 
waarbij  

*er naar kansen die zich voordoen blijft worden gekeken. 



 

 

*de laatste verplichtingen worden afgehandeld 

*in het bestuur elk jaar de vraag aan de orde zal zijn hoe lang 
voortzetting nog gewenst is danwel dat er zich nieuwe kansen 
voorzien. 

* op de website de laatste gegevens worden bijgehouden 

De Stichting heeft een anbi status. 

Er vindt geen bezoldiging van het bestuur plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


