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Vooraf 
 

Verantwoording  
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2016. Dit verslag geeft inzicht en is een verantwoording van alle activiteiten 
zoals in het werkplan voor 2016 beschreven. Het was een bewogen en uitdagend jaar voor de ZMf. Een jaar 
waarin het grootste deel van de voorgenomen initiatieven met een positief resultaat is uitgevoerd.  
 
U leest over nieuwe en innovatieve ideeën en geslaagde projecten. Ook is de samenwerking met andere 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo hebben we, ook samen met 
provinciale overheid, inwoners van Zeeland en ondernemers gewerkt aan de verduurzaming van de 
Zeeuwse samenleving. 
 
Veel plezier met het lezen. 
 
Middelburg, mei 2017 
 
Ira von Harras 
directeur
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Signaleren en agenderen in een maatschappij in beweging 
 
Projectplannen Provinciale commissies 
De ZMf volgt de transitie op de voet en brengt ontwikkelingen die van belang zijn voor Zeeland en die in de 
ogen van de ZMf onvoldoende worden belicht naar voren. De positie die de ZMf heeft als federatie-
organisatie, haar positie bij bijvoorbeeld de BZW en in de Zeeuwse SER, en de relatie met de politiek bieden 
een uitgelezen platform om deze transitie van inhoud te voorzien en Zeeland in deze transitie ‘bij de les’ te 
houden. De ZMf positioneert zich daarmee nadrukkelijk ‘aan de voorkant’ van maatschappelijke en 
beleidsontwikkelingen, signalerend en agenderend en uiteindelijk uitvoerend. De praktische rol van de ZMf 
vindt plaats tegen de achtergrond van de beleidsontwikkelingen en mede op verzoek van de Provincie in 
gremia waar bijvoorbeeld op het gebied van natuur en omgevingsbeleid visies en projectplannen worden 
ontwikkeld. 
 
De ZMf schreef een drietal visies, nl. over intensieve veehouderij, een plan van aanpak voor het gebied 
Sloehaven West en de visserijvisie. Afstemming in de provinciale commissies heeft niet kunnen 
plaatsvinden. Enerzijds omdat niet alle vergaderingen doorgang vonden, anderzijds omdat de bezetting bij 
de ZMf daartoe niet voldoende was.  
 
Thijs Kramerlezing  
De spreker op de 5e Thijs Kramerlezing was Johan van de Gronden, filosoof en sinds 2006 directeur WNF. 
Zijn lezing viel uiteen in drie delen. In deel I putte van de Gronden uit eigen herinnering en uit de 
natuurdagboeknotities van Hans Warren. In deel II schetste hij, vrij nauwkeurig, de staat van de natuur in 
Nederland, en gaf in vier heldere aanbevelingen aan hoe het natuurherstel in Nederland vorm zou moeten 
krijgen op een nationale schaal. In deel III zoomde hij in op de Zuidwestelijke Delta. Aan de hand van 
recente praktijkvoorbeelden vertelde hij over een lonkend perspectief voor een rijke provincie waarin mens 
en natuur floreren als nooit tevoren. De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg zat ook bij de vijfde Thijs 
Kramerlezing met 300 bezoekers weer bijna vol 
 
Klimaatjaar 2017  
Gezamenlijk werkten University College Roosevelt (UCR), Zeeuwind en de ZMf aan de start van het ‘Zeeuws 
Klimaatjaar’ dat zich richt op het vergroten van het Zeeuws klimaatbewustzijn en de klimaatbestendigheid 
van Zeeland. Centrale thema’s in dit project zijn: het vergroten van het Zeeuws klimaatbewustzijn en 
bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Zeeland. Het symposium ‘Green Futures Global 
Principles, Local Practices’ vormde de start van het project en vond in november 2016 plaats.  
 
Gewerkt is aan een vragenlijst die begin 2017 onder de aandacht gebracht wordt van het publiek. Deze 
vragenlijst wordt door UCR voorgelegd aan een steekproef uit de inwoners van Zeeland. De enquête wordt 
gezien als een nulmeting voor het Klimaatjaar. Het is de bedoeling deze meting een of twee jaar later te 
herhalen. Eind 2016 is een aanzet gemaakt voor het Klimaatprogramma dat de activiteiten in dit project 
beschrijft. Waaronder hoe bedrijfsleven en studenten van de opleidingen gezamenlijk kunnen optrekken en 
werken aan concrete onderzoeksvragen rondom dit thema. In de loop van 2017 worden expertmeetings 
(sustainable cafés) en een slotbijeenkomst georganiseerd.  
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Duurzaam Zeeland 
 
Zeeuwse Energieakkoord 
Zo’n 25 Zeeuwse partijen, waaronder de ZMf, ondertekenden op 10 februari 2017 het Zeeuws 
Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad. Met het 
ondertekenen van het akkoord geeft de ZMf aan dat ze samen met de 24 andere partijen werk wil maken 
van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw in Zeeland. In het landelijk 
Energieakkoord is vastgelegd dat alle huizen uiterlijk in 2050 energieneutraal moeten zijn. Het Zeeuws 
Energieakkoord wil door intensief samenwerken dat doel al vijf jaar eerder realiseren. De inzet van de ZMf 
richt zich, op basis van ervaring en expertise, vooral op voorlichting en bewustwording van 
woningeigenaren. Daarin trekt ze samen op met haar Energieservicepunt Zeeland-partners Zeeuwind en het 
Zeeuws Klimaatfonds 
ZMf heeft meegewerkt aan het opstellen van het Zeeuwse Energieakkoord en wil werk gaan maken van een 
onafhankelijke site en/of app om de particuliere woningbezitter te (gaan) adviseren.  
 
Duurzame havens 
De Zeeuwse haven kenmerkt zich door vooral traditionele, fossiel-gedreven activiteiten. De transitie naar 
een duurzame haven vraagt om een nieuwe haveneconomie die leidt tot een duurzame, vitale haven met 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onze oorspronkelijke intentie om meerdere havens te betrekken, bleek 
niet haalbaar. Vooral de concurrentiepositie bleek een gevoelig knelpunt. De ZMf heeft vervolgens de 
ruimte gekregen om met Zeeland Seaports een visiedocument te schrijven in plaats van een 
projectvoorstel. Havens hechten namelijk meer aan een kwalitatief inhoudelijke visie dan om op voorhand 
subsidiekansen te verkennen bij ‘Europa’. Men is ook eerder geneigd daar eigen middelen aan te trekken 
dat een subsidietraject in te gaan. 
We hebben gezamenlijk een visiedocument voor duurzame havens opgesteld.  
 
Duurzaam bedrijvenmilieuplan 
Al enkele jaren ontwikkelt de ZMf samen met PORTIZ en de BZW een vervolg op de bedrijvenmilieuplannen. 
Een concept daartoe is in 2015 uitgewerkt in een ambitie die gebaseerd is op een haventerreinbrede en 
door bedrijven gedragen visie op duurzaamheid. Om de voortgang van het verduurzamingsproces te 
bewaken, gaat de ZMf samen met andere partijen de bedrijven monitoren en met de resultaten daaruit de 
bedrijvenmilieuplannen verbeteren. Samen met CE Delft heeft ZMf daartoe een voorstel opgesteld. 
 
Symposium ‘Naar een duurzame Zeeuwse haven’ 
Veel van de Zeeuwse bedrijven hebben hun economische wortels in de havens. Voor hun gezamenlijke 
belangen werken zij samen in PORTIZ: Port & Industry Zeeland. Een haven die zich duurzaam ontwikkelt is 
voor hun continuïteit en concurrentiekracht van levensbelang. Daarom maken PORTIZ, Zeeland Seaports en 
de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) nu de keuze voor de 'Duurzaamheidsambitie 2030'. Deze ambitie richt 
zich op een duurzame ontwikkeling in de brede zin: economisch, ecologisch en sociaal. De ambitie is een 
grote stap vooruit op het gebied van duurzaamheid en bevat voor de komende jaren een aantal spannende 
uitdagingen. 
 
Deze unieke Duurzaamheidsambitie werd 24 oktober jl. gepresenteerd en ondertekend tijdens het 
symposium Duurzame Havens 2030 in Theater de Mythe te Goes. De ondertekenende partijen hebben de 
Duurzaamheidsambitie aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Het 
convenant heeft de volle steun van de Provincie Zeeland. 
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De samenwerking tussen deze verschillende partijen is zeker opmerkelijk. Maar écht uniek is dat de partijen 
deze ambitie uitwerken in specifiek beschreven prestaties én dat zij de komende jaren gezamenlijk de 
voortgang zullen aansturen en erover zullen rapporteren. Tijdens het symposium zetten zij hun 
handtekening onder alle duurzaamheidsafspraken die ze hebben gemaakt. Deze betreffen o.a. prestaties 
voor werkgelegenheid, infrastructuur, broeikasgassen, luchtkwaliteit, circulaire economie en natuur. De 
uitwerking is vastgelegd in een convenant dat wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu, mevrouw Sharon Dijksma. Het convenant heeft de volle steun van de Provincie Zeeland. 
 
We zijn constructief in gesprek met de convenantpartners over de verdeling van de lasten van de 
budgetoverschrijding van de organisatie van het symposium. Bij de afsluiting van het boekjaar 2016 is er 
voor gekozen deze kosten vooralsnog geheel op het resultaat te laten rusten. 

 
Energietransitie 

 
Windpark Zeeland 
Halverwege 2016 werd duidelijk dat Dong en niet het ZOWP de bid had gewonnen. Als het ZOWP het 
winnende bod had bemachtigd, zou zij, samen met Coöperatie Zeeuwind, voor enkele 7-MW-molens 
participatiemodellen ontwikkelen en de Zeeuwse burger aansporen om mede-eigenaar te worden van een 
turbine. Op deze wijze wordt het een park van en voor bedrijven, overheden en Zeeuwse burgers. Een 
participatiemodel ontwikkelen was dus niet opportuun. Er is nog wel contact geweest met Dong om na te 
gaan of er een rol voor de ZMf mogelijk was, maar dat bleek niet het geval. 
 
Zon Effect  
Het Zon Effect is als informatievoorziening, in combinatie met een gezamenlijk inkoopactie zonnepanelen 
voor particulieren vanaf de start in 2012 een groot succes. Zo ook in 2016. Om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen bereiken, richtte de ZMf i.s.m. partner Zeeuwind zich in 2016 op twee nieuwe doelgroepen. De 
vrijetijdsverenigingen, waar veel kansen voor verduurzaming van het energieverbruik liggen omdat de 
energierekening voor veel verenigingen een flinke kostenpost is. De andere was het Zeeuwse bedrijfsleven 
als werkgever waarbij de inzet was zij het doen van een concreet zonnepanelen-aanbod aan werknemers. 
364 particulieren, 5 verenigingen en werknemers van 2 bedrijven schaften in 2016 zonnepanelen aan. 
Hiermee wordt jaarlijks bijna 1,2 MW aan duurzame stroom opgewekt. 
 
Energiebesparing en het Energie Servicepunt Zeeland  
Energiebesparing krijgt in de samenleving steeds meer de aandacht. De ZMf heeft hier op ingespeeld door 
via diverse projecten de vraagkant te mobiliseren. Dit heeft de ZMf gedaan door samen met Coöperatie 
Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds, het Energieservicepunt Zeeland (ESP) voort te zetten en uit te 
bouwen. Het ESP Zeeland ondersteunt lokale initiatieven en burgers gericht op kennisdeling, advisering en 
uitwisseling van informatie en ervaring op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Ook 
middels het ontwikkelen van ontzorg-initiatieven als de organisatie van een ‘gezamenlijke inkoop isolatie’ 
en ‘warmtepompen’ in 2017 wil de ZMf de vraagkant stimuleren en daarmee invulling geven aan het 
woonconcept ‘van het gas af’. 
In navolging van het succesvolle Zon Effect heeft ZMf i.s.m. Zeeuwind de organisatie van twee gezamenlijk 
inkooptrajecten isolatie en warmtepompen voor 2017 voorbereid. 
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In kader van ESP Zeeland is er een Provinciale informatiebijeenkomst over energiebesparing en subsidie 
georganiseerd, notitie geschreven over de Zeeuwse energietransitie, zijn veel vragen van Zeeuwse energie-
initiatieven beantwoord en is er met steun van het ESP-ambassadeurs netwerk uitgebreid gecommuniceerd 
via websites, energienieuwsbrieven en energiemarkten.  

 
Slim verlichten en de Nacht van de Nacht 
Instellingen en bedrijven hebben een wettelijke verplichting om energie te besparen. Slimmer en zuiniger 
verlichten is volgens de ZMf een van de meest efficiënte en eenvoudigste manieren om daaraan te voldoen. 
De ZMf heeft daarom in 2016 een notitie aan alle Zeeuwse gemeenten gestuurd met 20 aanbevelingen om 
het hele jaar door aan de slag te gaan met duurzaam verlichten en de aanpak van lichthinder. De Gemeente 
Veere reageerde als eerste met een uitnodiging om mee te denken over een plan voor de openbare 
verlichting. Deze actie kwam voort uit het jaarlijkse evenement ‘De Nacht van de Nacht’ dat op 29 oktober 
plaatsvond. In Zeeland vierden 15.000 bezoekers op 22 locaties de schoonheid van de donkere nacht. Dit 
waren meer bezoekers dan ooit. Zeeland is hiermee koploper van Nederland. Ook doofden gemeenten en 
bedrijven tijdens de Nacht op diverse plekken de lichten . 
Resultaat: zeer drukbezochte nacht met record aantal locaties en bezoekers plus een notitie slim verlichten 
voor Zeeuwse gemeenten. 

 

Groen Zeeland 
 
Kustvisie 
Onze Zeeuwse kust is één samenhangend gebied met unieke kwaliteiten. Een uitgestrekt dynamisch 
natuurgebied, zeldzaam en van internationale waarde. Een landschap dat de identiteit van Zeeland en van 
de Zeeuwen bepaalt. Een collectief kapitaal dat een breed belang dient en publiek eigendom is. En dat ook 
het fundament vormt onder een belangrijk deel van onze Zeeuwse economie: de recreatiesector.  
De laatste jaren is het aantal initiatieven van gemeenten, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven en 
recreatieondernemers voor allerlei vormen van dag- en verblijfsrecreatie langs de kust enorm toegenomen: 
vakantieparken, hotels, strandpaviljoens, strandkotjes, strandslaaphuisjes, ligplaatsen, bootwoningen en 
ook de daarmee samenhangende infrastructuur zoals parkeerterreinen, wegen, verlichting van 
duinovergangen, etc. Niet alleen de kwaliteiten van natuur en landschap worden door deze ontwikkelingen 
aangetast. Ook bedreigen ze op de langere termijn de basiskwaliteiten voor de recreatiesector zelf. De 
afgelopen jaren heeft de ZMf dit regelmatig onder de aandacht gebracht. 
 
Eind 2015 heeft de Provincie Zeeland het initiatief genomen voor het opstellen van een Zeeuwse Kustvisie. 
Daarbij is gekozen voor een proces waarin alle betrokken partijen en overheden actief deelnemen. Bij de 
start in maart 2016 onderschreven hiervoor de 5 kustgemeenten, het Waterschap, Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, Provincie Zeeland, de recreatiesector, landbouwsector en de natuurorganisaties 
gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. De ZMf is gevraagd om in dit proces als trekker ‘groen’ te fungeren 
en zorg te dragen voor de coördinatie en voortgang van de inbreng van de natuur- en milieuorganisaties. 
Dit betrof de samenwerking tussen en de inbreng van de groene partijen: Natuurmonumenten,  Het 
Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en natuurlijk de kleinere organisaties en leden die bij de ZMf zijn 
aangesloten.  
 
Begin mei 2016 zijn we echt gestart en in december is de tekst als concept door de bestuurders van alle 
partijen vastgesteld. Belangrijkste uitdaging was het zoeken van de gezamenlijke belangen en het 
uitbouwen van vertrouwen tussen de recreatiesector en de groene sector. Centraal daarin staat het 
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duurzaam versterken van kwaliteiten voor zowel de recreatie-economie als voor de natuur- en 
landschapswaarden. Dit is systematisch doorgewerkt in de visie en vastgelegd in zowel de tekst als op 
kaarten. Naast de zorg voor de inhoud hebben we ingezet op het betrekken van onze achterbannen en het 
beïnvloeden van gemeentebesturen. Zo hebben we de Kustvisie enkele malen aan onze leden voorgelegd, 
hebben we ingesproken bij gemeenteraden, overlegd met gemeenten, provincie, ondernemers en 
actiegroepen en inbreng geleverd in het landelijke Kustpact.  
 
December 2016 is de Zeeuwse Kustvisie als concept gepubliceerd. Op het resultaat kunnen we trots zijn. Dit 
besef wordt ook breder gedragen zoals blijkt uit diverse reacties van de besturen van gemeenten, provincie 
en waterschap en natuurlijk vanuit onze achterbannen. Ook de minister gaf bij de vaststelling van het 
landelijke Kustpact in februari 2017 hiervan blijk door Zeeland te noemen als voorbeeldprovincie voor het 
kustbeleid. Natuur en landschap worden goed beschermd en waar mogelijk versterkt en de ongeremde 
toestroom van allerlei nieuwe recreatieprojecten wordt gestuit. Daarvan zijn nu al praktische voorbeelden. 
Ook is er een transparant overgangsbeleid uitgewerkt en bevat de visie de aanzet voor een 
uitvoeringsprogramma. De visie moet niet alleen leiden tot beleidsaanpassingen, maar er komt ook een 
uitvoerende organisatie: De stuurgroep Zeeuwse Kust, waarin voortgang, ontwikkelingen, afstemming en 
praktijkvragen aan de orde komen. 
 
Definitieve vaststelling door de gezamenlijke partijen is voorzien in juni 2017. 
 

 Deltanatuur 
Zeeland is dé centrale provincie in de Delta. Zeeland wint aan kracht als de Delta meer als eenheid wordt 
benaderd en de versnippering in de benadering van de Delta wordt verminderd. In het Europese 
samenwerkingsprogramma Estuaries on the move (2014-2015) werd de ‘ondergeschoven’ positie van de 
Delta in de beeldvorming met ‘een gebrek aan Deltabewustzijn’ aangeduid. De natuur van de Delta is een 
eenheid en de bescherming daarvan wordt door de ZMf op die manier bekeken. De ZMf is als organisatie de 
spil binnen de natuurbeschermingsorganisaties in Nederland waar het de visievorming en bescherming van 
de Delta betreft. Die rol wordt versterkt en leidt tot een betere bescherming van de Delta, in samenwerking 
met andere organisaties, instanties en provincies. 
ZMf schreef een visie met concrete (externe) acties, ook met andere partijen, waarin het belang van de 
eenheid van de Delta en de positie van Zeeland nadrukkelijk naar voren komt en het Deltabewustzijn 
vergroot. 

 
 Planologie 

Veranderingen in het landschap vinden voor een belangrijk deel plaats door beleidswijzigingen op 
gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. De ZMf volgt de voorgenomen wijzigingen op met name 
gemeentelijk niveau op de voet. Vanuit die rol treedt zij met gemeenten in contact als in haar ogen de 
uitvoering van beleid te wensen overlaat of beleid meer schadelijke dan positieve gevolgen heeft voor 
duurzaamheid, natuur, milieu en landschap. Op deze wijze toetst de ZMf ook beleid dat door andere 
partijen is opgesteld en waar de uitvoering daarvan bij gemeenten ligt, of waar andere partijen een 
adviserende rol hebben. De ZMf wil hiermee de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Zeeland 
beschermen en versterken.  
De ZMf diende in 2016 16 zienswijzen in, uiteenlopend van een reactie op de Antwoordnota Herziening  
Omgevingsplan Zeeland tot diverse Nb-wetvergunningen en het ontwerp inpassingsplan 380 kV. 
 
Natuur op bedrijventerreinen – project 2B Connect 
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De afgelopen twee jaar is de ZMf een samenwerking gestart met enkele bedrijven en de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) voor de ontwikkeling van aantrekkelijke, toegankelijke en rijke natuur op 
en rond bedrijventerreinen. Deze terreinen kennen vaak oninteressante ‘overhoekjes’, terwijl zij van 
toegevoegde waarde kunnen zijn voor (verbinding van) natuur, het imago van een bedrijf en voor 
recreërende omwonenden. Deze ontwikkeling zet de ZMf i.s.m. SLZ en de gemeente Terneuzen door in 
kader van het INTEREG project 2B Connect, dat in 2016 van start ging en doorloopt t/m 2018 en in totaal 23 
partners kent in de grensstrook Nederland-Vlaanderen. In de Zeeuwse pilot gaat het niet alleen om meer 
biodiversiteit op bedrijventerreinen in de gemeente Terneuzen, maar ook Zeeuwse recreatiebedrijven zijn 
onze doelgroep. In kader hiervan werken we nauw samen met Recron en Roompot. In het project richt de 
ZMf zich vooral op promotie bij (recreatie)bedrijven, conceptuele planvorming en communicatie en SLZ op 
het maken en uitvoeren van concrete biodiversiteitsplannen. 
Resultaat: opstart van het project, ontwikkeling van communicatie instrumenten en een eerste aanzet voor 
biodiversiteitsplannen met bedrijven in de Koegorspolder, bij Dow Terneuzen en Roompot. 
 
Samenwerking verkennen met de landbouw 
Op ambtelijk en bestuurlijk niveaus zijn er gesprekken geweest met de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw 
Organisatie), ZAJK (Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt) en Proefboerderij de Rusthoeve. Doel was het 
herstellen van het (in het verleden verstoorde) contact met de Zeeuwse landbouw en het verkennen van 
mogelijkheden voor samenwerking op diverse thema’s. Aangestipt zijn de volgende onderwerpen: Klimaat 
(energiebesparing, CO2 reductie), waterberging, vitaal platteland, gezondheid, gewasbescherming, 
biodiversiteit, inschakelen boeren bij natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. 
 
Het resultaat is het herstel van de contacten en de uitgesproken wens om dit voort te zetten. Met de 
Rusthoeve is afgesproken een gezamenlijke bijeenkomst op hun locatie te organiseren om de groene 
achterban van de ZMf kennis te laten maken met Zeeuwse kansrijke biobased producten in relatie tot 
duurzaamheid. 

 
Schoon Zeeland 
 
Fijnstof 
Met de Provincie Zeeland is afgesproken dat de ZMf minimaal drie beknopte adviezen opstelt waarmee de 
Zeeuwse situatie rond fijnstof inzichtelijk wordt gemaakt.  
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Financiën 
 

Begroting 2016  
 
 

Begroting

Baten 2016

Fondsenwerving; contributies, donaties  giften 33.500

Kosten fondsenwerving -6.000

Netto baten eigen fondsenwerving 27.500

Budgetsubsidie provincie Zeeland 344.070

Projectbijdragen in het kader van:

Milieu & Economie 140.936

Natuur & Economie 239.972

380.908

Overige baten

Overige opbrengsten 0

Rente 3.000

Totaal beschikbaar voor doelstelling 755.478

Begroting

Lasten 2016

Besteed aan doelstelling:

Milieu & Economie

- uitvoeringskosten (incl. acquisitie) projecten 254.700

- beleidsbeïnvloeding 85.038

339.738

Natuur & Economie

- uitvoeringskosten (incl. acquisitie) projecten 311.303

- beleidsbeïnvloeding 103.937

415.240

Totaal uitvoeringskosten 754.978

Rente 0

Afschrijvingen 500

Totaal besteed aan doelstelling 755.478

Resultaat 0  
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Meerjarenbegroting 2016-2020 
 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019 2020

Subsidies en bijdragen

Basissubsidie Provincie Zeeland 344.070 340.000 345.000 345.000 350.000

Contributies (leden) 20.000 20.000 18.000 17.000 17.000

Bijdragen lidorganisaties 7.500 8.000 8.000 8.500 8.500

NPL bijdrage basis (via NMF) 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000

NPL bijdrage projecten (via NMF) 0 20.000 30.000 40.000 50.000

Overige (project) bijdragen 262.908 270.000 290.000 300.000 320.000

Overige baten 0 0 0 0 0

Interest 3.000 3.000 3.200 3.200 3.300

Totaal 755.478 779.000 812.200 831.700 866.800

Indirecte kosten (vast)

Personeelskosten 595.886 554.650 576.845 589.955 617.645

Reis- en verblijfskosten 7.629 7.800 8.115 8.280 8.615

Voorlichting en presentatie 22.500 24.000 24.960 25.460 26.480

Huisvestingskosten 29.677 31.500 32.760 33.415 34.755

Kantoorkosten 35.320 35.500 36.920 37.660 39.170

Bestuurskosten 7.877 10.000 10.400 10.610 11.035

Algemene kosten 2.140 5.000 5.200 5.305 5.520

Administratie- en advieskosten 23.950 25.000 26.000 26.520 27.585

Organisatiekosten 10.000 64.550 70.000 73.495 74.995

Afschrijvingen 500 1.000 1.000 1.000 1.000

Projectkosten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal indirecte kosten 755.478 779.000 812.200 831.700 866.800

Exploitatieresultaat 0 0 0 0 0  
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Balans per 31 december 2016   

 

ACTIVA € € € €

Materiële vaste activa (1)

   Kantoorinventaris 138 250

  

Vorderingen (2)

   Debiteuren 14.226 1.317

   Overige vorderingen en overlopende activa 43.742 62.229

57.968 63.546

Liquide middelen (3) 399.470 449.171

Totaal activa 457.576  512.967

 

PASSIVA

Vermogen

Reserves (4)

   Continuïteitsreserve 251.809 250.371

   Bestemmingsreserves/bestemmingsfondsen 19.712 98.456

271.521 348.827

   

Voorziening

    Overige voorzieningen 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

   Pensioen (5) 0 9.403

   Crediteuren (6) 25.400 15.705

   Nog te besteden projectgelden (7) 41.836 16.611

   Belastingen en premies sociale verzekeringen (8) 39.562 43.460

   Overige schulden en overlopende passiva (9) 79.256 78.960

186.054 164.140

Totaal passiva 457.576 512.968

31-dec-16 31-dec-15
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Staat van baten en lasten over 2016  
  

2016 begroting 2016 2015

FONDSENWERVING € € €

Baten uit eigen fondsenwerving (10)

   Contributies 23.137 27.500 29.151

   Giften 276 0 1.090

23.413 27.500 30.241

Subsidies overheden en anderen (11) 530.640 724.978 528.206

Aandeel in acties van derden (NMF) (12) 118.000 0 118.000

Overige baten  (13) 32.608 3.000 3.830

Totaal beschikbaar doelstelling 704.662 755.478 680.278

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (14)

Transities via milieu & economie

    Uitvoeringskosten projecten 280.706 456.412 322.312

Transities via natuur & economie

   Uitvoeringskosten projecten 494.143 304.275 354.254

Totaal besteed aan doelstellingen 774.849 760.687 676.566

Werving baten 7.120 4.500 6.203

Beheer en administratiekosten *) 0 0 0

Totaal besteed aan doelstelling 781.969 765.187 682.769

Overschot  (+) / tekort (-) -77.306 -9.709 -2.491

704.662 755.478 680.278

Overschot / tekort is toegevoegd (+) / onttrokken (-) aan 

- Continuïteitsreserve 1.438 9

- Reserve activa bedrijfsvoering -12.666

- Bestemmingsreserve "Scholingsfonds" -8.655

- Bestemmingsreserve "Communicatie" -1.850

- Bestemmingsreserve "Reserve automatisering" -2.438

- Bestemmingsreserve "Duurzame energie" -18.295

- Bestemmingsreserve "Nacht van de nacht" -3.000

- Bestemmingsreserve "inhuren externe expertise" -10.500

- Bestemmingsreserve "inhuren juridische expertise" -6.340 -2.500

- Bestemmingsreserve "Promotiecampagne" -15.000

-77.306 -2.491

*) De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van de kosten een uniforme systematiek die

gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de 

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk

gemaakt in de bijlage Toelichting Lastenverdeling, maar worden in de staat van baten en lasten volledig toege-

rekend aan de doelstellingen.

 

In 2015 is 95,2% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties

afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.
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Toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting  
 
Het grootste verschil tussen de begroting en de werkelijke gerealiseerde cijfers wordt veroorzaakt door de 
post materiaal en overige kosten projecten         
 
Deze post heeft de begroting ruim overschreden, echter zijn de gemaakte kosten veelal declarabel (€ 
60.862) en doorberekend. Door langdurige ziekte van de directeur is er een interim-directeur aangetrokken 
die veel van de provinciale afspraken voor zijn rekening heeft genomen. Tevens is er door ziekte van 
medewerkers een gedeelte van het werk uitgevoerd door derden. Hierdoor is het bedrag van € 78.244 niet 
voorzien maar wel declarabel.        
  
De bestuursleden ontvangen voor de gemaakte kosten een onkostenvergoeding, deze blijft onder de 
vastgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar.      
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Kostenverdeelstaat behorende bij de integrale kostensubsidie ZMf 2016 ten behoeve van de Provincie Zeeland

Prestatieveld Signaleren en Duurzaam Groen Schoon Totaal Projecten Totaal Begroot Totaal

agenderen Zeeland Zeeland Zeeland  Provincie  derden 2016 2016 2015

Declarabele materiaalkosten projecten 60.862           60.862           20.000           22.436           

Niet declarabele projectkosten 1.453             1.453             2.406             

Projectkosten mbt provinciale subsidie 7.137           26.416            44.691           -                   78.244           -                 78.244           -                -                 

Personeelskosten 93.035         47.983            77.743           8.730                227.491         315.068         542.559         603.514         544.162         

Huisvestingskosten 2.493           1.286              2.083             234                   6.095             8.441             14.536           29.677           35.026           

Kosten publiciteit 2.849           1.470              2.381             267                   6.968             9.650             16.618           22.500           17.621           

Kantoorkosten 4.373           2.255              3.654             410                   10.692           14.808           25.500           35.320           38.283           

Algemene kosten 7.236           3.732              6.046             679                   17.693           24.504           42.197           44.467           22.833           

Totale kosten 117.122       83.140            136.599         10.320              347.182         434.786         781.968         755.478         682.767         

Direct productieve uren 2016 1.159           598                 969                109                   2.834             3.925             6.759             

% toerekening 40,90% 21,09% 34,17% 3,84% 100%

Toe te rekenen kosten 117.122       83.140            136.599         10.320              347.182         781.968         755.478         682.768         

Subsidie provincie 129.500       81.070            115.500         18.000              344.070         344.070         344.070         337.324         

Teruggaaf subsidie 2014 Provincie Zeeland (29.145)          (29.145)          

Subsidie projecten 332.475         332.475         380.908         294.670         

Overige baten 32.608           32.608           3.000             3.830             

Baten eigen fondsw erving 23.413           23.413           27.500           30.241           

Overige bijdragen deren 1.240             1.240             -                14.213           

Resultaat 12.378         (2.070)            (21.099)          7.680                (3.112)            (74.194)          77.306           -                (2.491)            

Kostentoerekening

De kosten w orden aan de prestatievelden toegerekend op basis van de urenregistratie.

* door bestuursleden zijn er 168 onbetaalde uren gemaakt voor Groen Zeeland, deze zijn aan het prestatieveld toebedeeld.
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Vrij besteedbaar vermogen 
Binnen het vrij besteedbaar vermogen heeft de ZMf een reservefonds (continuïteitsreserve) ingericht dat 
dient als calamiteitenfonds voor bijvoorbeeld een sociaal plan in het geval van liquidatie. Het hiervoor te 
reserveren bedrag is gebaseerd op de kantonrechterformule. 
 
Norm kosten beheer en administratie 
De norm voor beheer en administratie is voor de ZMf vastgesteld op 40%. Dit percentage is vastgesteld aan 
de hand van de ervaringsgegevens van deze kosten uit het verleden. De kosten voor beheer en 
administratie betreffen de medewerkers die indirecte activiteiten verrichten, zoals bestuur, secretariaat, 
telefonist en administratie. Ook de indirecte uren van medewerkers die voor projecten werken, worden 
hieronder gerekend. Daarnaast worden de overheadkosten meegerekend, zoals de huisvestingslasten en de 
algemene lasten. In 2016 wordt met 44,8% de norm niet gehaald. De ZMf heeft voor de komende jaren 
opnieuw het doel om de norm voor beheer en administratie naar beneden bij te stellen door alle 
medewerkers meer directe uren te laten maken op projecten. 
 
Accountantsverklaring (komt uit jaarrekening) 
De accountantsverklaring is te vinden op de volgende pagina’s.  



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD 
Alphen aan den Rijn 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie 

Kousteensedijk 7 

4331 JE  MIDDELBURG 

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Vereniging Zeeuwse Milieufederatie 

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2016 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vereniging Zeeuwse

Milieufederatie te Goes is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vereniging Zeeuwse 

Milieufederatie. 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met

de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vereniging Zeeuwse Milieufederatie. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

- de samengevatte balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 457.576;

- de samengevatte staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 met een

resultaat € 77.306 (tekort). 

Samengevatte jaarrekening 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 650 ‘fondsenwervende instellingen’. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze 

verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 

van Vereniging Zeeuwse Milieufederatie en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de 

gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de 

datum van onze controleverklaring van 7 juni 2017. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Vereniging Zeeuwse 

Milieufederatie in onze controleverklaring van 7 juni 2017. 

Verantwoordelijkheden van de directeur en het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 

De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening 2016. Het bestuur is

verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.  

Onze verantwoordelijkheden 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel 

belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, 

uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om 

te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. 

Was getekend te Sliedrecht, 7 juni 2017. 

WITh accountants B.V. 

M. de Bruijne RA
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Bestuur 
 

1. Verantwoordingsverklaring ZMf 
 

 Algemeen 
De leden van het Algemeen Bestuur van de ZMf hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij 
aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van toezicht houden 
gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring hebben zij ook 
onderschreven dat de ZMf steeds streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop de 
beschikbare middelen worden besteed. Tevens staat in deze verklaring, dat er gestreefd wordt naar 
optimale informatieverschaffing aan en communicatie met belanghebbenden. En ten slotte hebben 
alle bovengenoemde personen hun relevante nevenfuncties opgegeven en aangegeven dat zij 
onderling geen familie- en/of vergelijkbare relaties onderhouden en ook geen bestuurs- of 
toezichtfunctie vervullen of in dienst zijn bij een organisatie die statutair of financieel aan de ZMf 
verbonden is. 

 
Ten minste vier en ten hoogste zeven bestuursleden zijn afkomstig van aangesloten lidorganisaties en 
ten minste vier en ten hoogste zes uit lid-zijnde natuurlijke personen. Alleen natuurlijke personen 
kunnen tot bestuurslid worden benoemd.  
De benoeming van bestuursleden gebeurt door de Algemene Ledenvergadering. Voor benoeming tot 
bestuurslid is vereist dat de kandidaat, al dan niet lid van de vereniging, het doel van de vereniging 
onderschrijft en als bestuurslid aan het bereiken van het doel wil bijdragen. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester alsmede de vicevoorzitter, worden door de 
ledenvergadering in functie gekozen. 
De benoeming van bestuursleden is telkens voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden zijn 
éénmaal direct herbenoembaar.  

 
 Toezicht houden  

In de statuten van de ZMf is geregeld dat de taak van toezicht houden door het Algemeen Bestuur 
wordt vervuld. De uitvoering van het beleid is in handen van de directie. Het Algemeen Bestuur 
vergadert ongeveer vijf keer per jaar over alle relevante financiële- en beleidszaken. Het AB besluit 
over alle meerjarenbeleidplannen en werkplannen. Het AB keurt ook de begroting en de jaarrekening 
goed (die door de directie is voorbereid). Het Algemeen Bestuur stelt de directeur aan en de voorzitter 
en secretaris voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hem/haar. Bij vacatures in het Algemeen 
Bestuur wordt gezocht naar mensen uit verschillende deelgebieden en organisaties van natuur en 
milieu met uiteenlopende vaardigheden en competenties. Op de vergaderingen van het AB wordt ten 
minste één keer per jaar het eigen functioneren besproken. Over het functioneren in 2015 is wegens 
andere prioriteiten nog niet aan de orde gekomen. 
Het Dagelijks Bestuur evalueert elk jaar het functioneren van de directeur. Per half april 2016 heeft 
Marc Argeloo zich ziek gemeld. Per 1 november is zijn arbeidsovereenkomst ontbonden. Per 1 mei 
2016 zijn achtereenvolgens 2 interim-directeuren aangesteld. Eerst Thom van Riet toen bleek dat wat 
langer voor vervanging gezorgd moest worden trad Teus Baars aan tot 31 december 2016. 
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In het Dagelijks Bestuur worden personele zaken besproken. Die komen niet aan de orde in het 
Algemeen Bestuur. Verder wordt het Dagelijks Bestuur door de directeur geconsulteerd over zaken die 
betrekking hebben op de uitvoering en voortgang van het werkplan en worden strategische 
onderwerpen, die behandeld worden in het Algemeen Bestuur, voorbesproken en daarmee 
voorbereid. 
 
Jaarlijks wordt op de Strategiedag het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen bepaald. Dit 
resulteert in een meerjarenbeleidsplan (voor een periode van vier jaar). Het meerjarenbeleidsplan 
wordt uitgewerkt in een werkplan voor het volgende jaar door de directeur en zijn staf. 
Dit werkplan wordt besproken in het Dagelijks Bestuur, vervolgens in het Algemeen Bestuur en ten 
slotte gepresenteerd aan de ledenvergadering. 
Ideeën (bouwstenen) voor de beleidsplannen worden verzameld, o.a. in de regiovergaderingen met de 
achterban en op speciaal belegde bijeenkomsten waar ‘zware’ onderwerpen met diepgang worden 
besproken. 
Zo draait deze beleidscyclus, inclusief evaluatie, elk jaar rond. In 2016 was dit door omstandigheden 
enigszins afwijkend. In het najaar van 2016 is door het Algemeen Bestuur een nieuwe strategienota 
vastgesteld. Daarin zijn drie beleidsvelden genoemd: Landschap/Ruimtelijke Ordening, Deltawateren 
en Circulaire Economie/Duurzame Energie. De ZMf heeft daarbij drie rollen: vertegenwoordigen, 
ontwikkelen en beschermen.  
 

 Besteding van middelen 
Het Algemeen Bestuur wordt vier keer per jaar tussentijds op de hoogte gesteld van de inhoudelijke 
en financiële voortgang. De begroting en jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld door het AB. De 
leden van het AB worden voorafgaand aan de vergaderingen door middel van kwartaalberichten op de 
hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid, van 
knelpunten en bijstellingen. Deze kwartaalverslagen worden op de AB-vergaderingen besproken. Met 
deze verslaglegging wordt door de directie verantwoording afgelegd aan het bestuur. 
Ook hier is het in 2016 anders gelopen als gevolg van de omstandigheden. Het bestuur is veel meer 
dan gemiddeld bijeen geweest om acute voorliggende zaken te bespreken en daarover te besluiten. 
De interim-directeuren rapporteerden ter plaatse op basis van de actuele ontwikkelingen.  

 
 Omgaan met belanghebbenden 

 Steeds meer belanghebbenden (donateurs, belangstellenden, organisaties, leden) melden zich aan 
voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de ZMf. Hiermee stellen wij betrokken burgers op de 
hoogte van het werk van de ZMf. De website van de ZMf wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt met 
actuele informatie.  
 
Net als in voorgaande jaren is in 2016 in alle regio’s van onze provincie overleg gevoerd met de 
achterban. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, dus voor leden en niet-leden. We nodigen leden 
nadrukkelijk uit introducés mee te nemen. We merken dat dit een goede manier is om mensen te 
betrekken bij ons werk. 
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland (een grote subsidiegever) ontvangen jaarlijks een werkplan, de 
begroting en de jaarrekening. Tevens worden jaarlijks met de Provincie resultaatafspraken gemaakt. 
Plannen en afspraken worden besproken op het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke 
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gedeputeerde. Met alle relevante gedeputeerden wordt periodiek gesproken. Subsidiegevers die 
projecten financieren, worden afhankelijk van afspraken en subsidievoorwaarden door middel van 
tussentijdse- en eindrapportages en financiële overzichten op de hoogte gehouden.  
 
Leden en donateurs van de ZMf ontvingen dit jaar tweemaal het ledenmagazine Wantij. Donateurs en 
leden ontvangen tevens de Successenkrant waarin elk jaar in januari wordt teruggeblikt op het 
achterliggende jaar. We ontvangen hierover veel positieve reacties. De Successenkrant wordt ook 
ingezet in onze gesprekken met diverse andere belanghebbenden. 

 In 2015 zijn we gestart met het sturen van Wantij en de Successenkrant naar anderen dan alleen 
leden. Zo betrekken we bedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke politiek meer bij ons werk. 
 
De ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de 
provincie Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. 
De coördinerende werkzaamheden van de ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal 
overleg met de afzonderlijke organisaties. 
 
De ZMf heeft sinds jaar en dag een vragen- en klachtenprocedure. Klachten en vragen zijn belangrijke 
signalen voor de ZMf. Personen die contact opnemen, zijn gemotiveerd om ons iets te laten weten en 
doen moeite door te schrijven of te bellen. De ZMf kan met die informatie zaken verbeteren, 
inhoudelijke discussie aanscherpen of weten wat er binnen de organisatie eventueel is misgegaan.  
De ZMf gaat zorgvuldig om met de klachten en vragen die haar bereiken. Klachten dienen altijd door 
de medewerkers zelf afgehandeld te worden. Bij vragen kan zo nodig worden doorverwezen naar 
andere organisaties als de kennis hiervoor niet binnen de ZMf aanwezig is. 
In 2015 ontving de ZMf via brief, e-mail en telefoon 44 vragen die individueel zijn geregistreerd. 
Opvallend vaak betrof het houtstook/overlast houtkachels en planologiezaken.  
 
De vragen- en klachtenprocedure kan bij het secretariaat van de ZMf worden opgevraagd: info@zmf.nl 
of telefoon 0118 654180. 
 

2. Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en nevenfuncties 
Op 31 december 2016 bestond het Algemeen Bestuur van de ZMf uit de volgende personen.  

 
Gert van der Slikke (voorzitter): in bestuur vanaf december 2016;  

 Voorzitter Kerk in Actie, Goes 
 Lid Stichtingsbestuur Grote kerk Goes 
 Lid klachtencommissie Personeel Emergis 
 Lid Adviesraad Gemeente Goes 

 
Roel Mooij (per december 2016 secretaris); in bestuur vanaf november 2014; 

 N.v.t. 
 
Krijn-Jan Provoost; in bestuur vanaf november 2016; 

 Lid stadsraad Domburg 
 

Loes de Jong: in bestuur vanaf november 2008;  

mailto:info@zmf.nl
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 Senior adviseur Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 Freelance fotograaf 

 
Marco Ouwerkerk: in bestuur vanaf november 2008;  

 Eigenaar/Directeur Green Leisure (Group). 
 Secretaris Zeeuws Klimaatfonds 

 
Walter de Milliano; in bestuur vanaf november 2011;  

 Bestuurslid Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen. 
 Plaatsvervangend lid College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

 
Liesbeth Zonnevylle; in bestuur vanaf juni 2013 

 Lid van Raad van Advies IVN 
 
Femke van den Berg; in bestuur vanaf november 2014 

 Bestuurslid KNNV De Bevelanden 
 Lid Werkgroep Lepelaar 
 Lid klachtencommissie SOS telefonische hulpdienst 

 
Inez Flameling: in bestuur vanaf juni 2015 

 Universitair docent ecologie en mariene biologie, University College Roosevelt 
 
Jan van Seters en Gert de Groot traden tijdens de vergadering af. Zij konden niet herkozen worden 
omdat statutair gezien geen termijnen meer waren toegestaan. Bureau en bestuur danken hen voor 
hun niet-aflatende inzet.  
 

3. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid bestuursleden en directeur 
Conform de statuten van de ZMf ontvangen leden van het bestuur als zodanig geen bezoldiging, 
middellijk of onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging 
gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen zijn in de jaarrekening 
zichtbaar gemaakt en toegelicht. 
 
Tot 1 november 2016 was Marc Argeloo in dienst als directeur van de ZMf. Zijn salaris bedroeg in 2016 
€ 70.679. 
 
De directeur van de ZMf ontvangt salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. In het financiële jaarverslag, op te vragen bij het secretariaat van de ZMf, is meer 
informatie te vinden over de bezoldiging van de directie. 
 
Tijdens de afwezigheid van de directeur zijn er 2 interim-directeuren aangesteld geweest welke de 
werkzaamheden hebben opgevangen. Aan Magrid hebben we hiervoor een vergoeding van € 10.412 
verstrekt en aan Trans Action een vergoeding van € 26.741.     

 
4. Overzicht nevenfuncties directeur 

De directeur van de ZMf bekleedt geen nevenfuncties.  
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Toekomstparagraaf 
In het najaar van 2016 is door het Algemeen Bestuur een nieuwe strategienota vastgesteld. Daarin zijn drie 
beleidsvelden genoemd: Landschap/Ruimtelijke Ordening, Deltawateren en Circulaire Economie/Duurzame 
Energie. De ZMf heeft daarbij drie rollen: vertegenwoordigen, ontwikkelen en beschermen.  
Sommige taken, die niet binnen de strategie vallen, zullen we overlaten aan anderen (bv. verwante 
organisaties), of laten vervallen.  
 
Als groeiend risico merken we op, dat het steeds lastiger wordt om voor projecten financiering te vinden.   
De subsidiërende overheid trekt zich op een aantal gebieden terug en verder is de concurrentie om 
projecten binnen te halen toegenomen. 
 
Het is de bedoeling om naast vaste medewerkers meer op adhoc basis externen in te schakelen en meer 
gebruik te maken van vrijwilligers (onze deskundige leden). 
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Medewerkers 

 
Het bureau is gevestigd aan de Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.  
Telefoonnummer: 0118 654180 
E-mail: info@zmf.nl, website: www.zmf.nl 
 
Medewerkers per 31 december 2016: 
Saskia Freericks  Communicatie coördinator  sfreericks@zmf.nl  
Graciëlla van der Heyde Projecten en financiën    gvheyde@zmf.nl  
Lineke Keizer   Managementassistent   lkeizer@zmf.nl  
Aafke Brader  Beleidsmedewerker   abrader@zmf.nl  
Melissa Ernst   Beleidsmedewerker    mernst@zmf.nl  
Ilse Pama   Beleidsmedewerker   ipama@zmf.nl 
Elly Geelhoed   Secretaresse     egeelhoed@zmf.nl  
Fateme Hashemi  Administratief/secretarieel medewerker  fhashemi@zmf.nl  
Tilly Kats   Administratief/secretarieel medewerker  tkats@zmf.nl  
Roos Kooiman  Communicatiemedewerker  info@zmf.nl  
 
Vrijwilligersbeleid 
De ZMf werkt met een professioneel bureau en met deskundige medewerkers. Steeds vaker proberen we 
betrokken vrijwilligers te betrekken bij het professionele werk. Dat gebeurt door specifieke deskundigheid 
van vrijwilligers in te zetten bij projecten of voor vergunningen en bedrijfsprocessen, door een team van 
vrijwilligers in te zetten voor de realisatie van ons blad Wantij en door een groep vrijwilligers te betrekken 
bij planologische onderwerpen, energie- en bedrijvendossiers.  
 
Inmiddels hebben we een steeds vastere structuur waarin onze vrijwilligers functioneren. Er is een 
Bedrijvenwerkgroep waarin een aantal vrijwilligers regelmatig bijeenkomt om actuele ontwikkelingen 
rondom de grote bedrijven in Zeeland te bespreken. De deskundigheid van onze vrijwilligers is van grote 
toegevoegde waarde in het werk van de ZMf. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Energie.  

Milieubewust en duurzaam  
De ZMf voert waar mogelijk uit wat zij verkondigt. Zo letten wij erop dat we zuinig omgaan met energie 
(licht uit, computers na werktijd uit e.d.) en zetten we de verwarming niet onnodig hoog. In het gebouw van 
de ZB, waarin de ZMf gehuisvest is, zijn al veel besparingsmaatregelen zijn genomen; zoeken we nog naar 
mogelijkheden om gezamenlijk nog meer te besparen. Op veel plaatsen zijn bewegingssensoren geplaatst 
zodat het licht niet onnodig blijft branden en wordt voor bepaalde delen van het gebouw gebruik gemaakt 
van koele buitenlucht in plaats van een luchtbehandeling. We printen zo min mogelijk en proberen zoveel 
mogelijk digitaal te werken. Als we printen, is het dubbelzijdig en zwart-wit.  
 
Een grote wens van de ZMf is om het gebouw van de ZB klimaatneutraal te maken. We blijven ons 
verdiepen in de mogelijkheden om op het dak zonnepanelen te installeren. 

Waar mogelijk maken we zakelijke reizen met het openbaar vervoer, net als ons woon-werkverkeer.  
 
Onze CO2-uitstoot compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds. 
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Tot slot 
 

De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal 
schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede 
doelen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het 
jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de Verenigde Staten Bill 
Clinton, tevens internationaal goodwill ambassadeur van de Postcode Loterij, sprak namens de Clinton 
Foundation over de concrete stappen die we kunnen nemen in de aanpak van klimaatverandering. 

 
Op de foto (van links naar rechts): Joris Hogenboom 
(voorzitter De Natuur en Milieufederaties), Margriet 
Schreuders (Hoofd Goede Doelen Postcode Loterij), 
Sonja Sars (Netwerksecretaris De Natuur en 
Milieufederaties) en Annie van de Pas 
(Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties) – 
Roy Beusker Fotografie 

 
Natuur en Milieufederaties kunnen 
rekenen op een vaste bijdrage 
De Natuur en Milieufederaties behoren 
sinds 1996 tot de vaste begunstigden van de 
Nationale Postcode Loterij. ‘We zijn 
ontzettend blij met de bijdrage van 2,25 

miljoen euro’, aldus netwerkdirecteur Annie van de Pas. ‘De structurele hulp van de Postcode Loterij is 
ontzettend belangrijk voor ons werk. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij 
kunnen we ons blijven inzetten voor groene, duurzame en klimaatbestendige provincies.’ 
 
Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Zeeuwse Milieufederatie het 
Energie Servicepunt Zeeland kunnen opstarten. Het Energieservicepunt Zeeland is hét platform voor 
lokale duurzame energie-initiatieven. De ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds werken samen 
om Zeeuwse initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie en energiebesparing te 
ondersteunen, verbinden en te positioneren. 
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Organisatie 
De ZMf werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. 
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in 
de transitie naar een duurzame samenleving. We 
treden op als aanjager en verbinder. We zoeken 
kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de 
realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de 
Zeeuwse samenleving, actief, open en integer. 
  
Achterban 
Onze achterban bestaat uit zo’n 700 leden en 23 
regionale en in de regio actieve landelijke natuur- 
en milieuorganisaties. 
 
De ZMf is een onderdeel van een brede natuur- en 
milieubeweging in Nederland, waarbij zo’n duizend 
vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. 
 
Lid worden? 
Ook bijdragen aan een mooi en duurzaam Zeeland? 
Dat kan! U bent al lid vanaf 24 euro per jaar. U 
ontvangt dan ook driemaal per jaar ons blad 
Wantij.  
 
Kijk op www.zmf.nl voor meer mogelijkheden. 
 
Op de hoogte blijven? 
Via onze website kunt u zich abonneren op de 
digitale nieuwsbrief. Zo blijft u maandelijks op de 
hoogte van de ontwikkelingen, nieuws en 
projecten van de ZMf. Aanmelden kan op 
www.zmf.nl 
 

 

http://www.zmf.nl/
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