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INLEIDING
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, kortweg SLaBox genoemd, is op 28 oktober 2009
opgericht door enkele zeer bij de natuur betrokken inwoners uit de gemeente Boxmeer.
Momenteel worden meerdere teams ingezet voor onderhoud in diverse natuurgebieden en
wel met name in het Maasheggengebied aan de westkant van de Maas en het gebied met
jenever-bessenstruiken in de bossen van Overloon. De werkzaamheden worden uitsluitend
door vrijwilligers uitgevoerd waarbij zo min mogelijk machinale hulpmiddelen worden
gebruikt.
Het Maasheggengebied heeft sinds de zomer van 2018 de UNESCO mens en biosfeerstatus
gekregen.
Missie en Visie
Het behouden, versterken en vernieuwen van de landschapskwaliteiten in de gemeente
Boxmeer. Daarnaast het bieden van mogelijkheden voor vrijwillig landschapsbeheer om
daarmee zingeving, vrijetijdsbesteding, natuurbeleving, en sociale cohesie te vergroten.
Doelen
Het leveren van een bijdrage aan behoud en beheer van natuur en landschap in de
gemeente Boxmeer, met de nadruk op het cultuurhistorische maasheggenlandschap.
Het verwerven van kleine percelen en stroken met heggen en het duurzaam beheren ervan.
Het vergroten van de sociale betrokkenheid bij het natuurlijk landschap onder meer door het
jaarlijks organiseren van het Nederlandse Kampioenschap Maasheggenvlechten.
Maatregelen realisering doelen
De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
1. Het initiëren en realiseren van landschapsinrichtingsprojecten;
2. Het realiseren en uitvoeren van duurzaam beheer;
3. Het inzetten van vrijwilligers bij de inrichting en het beheer van het landschap;
4. Het geven van voorlichting, het bieden van onderwijs en educatieve programma’s en
het vormen van netwerken.
Bestuur
Bestaat uit:
• Ruth Bakkenes, voorzitter
• Theo van Lankveld, secretaris,
• Theo van Bracht, penningmeester,
• Marius Grutters, bestuurslid
• Bert Guntlisbergen, bestuurslid
In de oprichtingsakte is bepaald dat bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden
ontvangen. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten,

Financiën
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening opgesteld.
Deze wordt door de bestuurders vastgesteld en bij akkoord bevinding ondertekend.
De kosten verband houdende met de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen
Maasheggenvlechten worden grotendeels gedekt door financiële bijdragen van diverse
instanties, zoals gemeenten en natuurorganisaties. De financiële middelen die worden
verkregen door de werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers worden aangewend voor de
aankoop van percelen met maasheggen en ter dekking van eventuele tekorten op het N.K.
Maasheggenvlechten en overige uitgaven.
Publiciteit
Het jaarverslag en de jaarrekening wordt na vaststelling door het bestuur op de website
http://www.maasheggen.nl/slabox/ geplaatst.

