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Voorwoord 
 

In het voorwoord van ons vorige jaarverslag typeerde ik 2015 als kanteljaar voor duurzaamheid. 

Terugkijkend kan ik concluderen dat de ontwikkelingen van 2016 dat inderdaad lijken te bevestigen. 

De focus ligt bijvoorbeeld niet meer op “of” we wat moeten doen aan klimaatverandering, maar “hoe” 

we het gaan aanpakken. Sommige schijnbare tegenstellingen tussen het natuur- en milieubelang en 

economie blijken bij een op de toekomstgerichte blik meer te bestaan uit kansen dan bedreigingen. 

Illustratief is bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond een meer “omgevingsinclusieve” landbouw. Zowel 

als impuls voor de economie als impuls voor biodiversiteit. Ook zie ik in onze achterban steeds meer 

erkenning voor het belang van een dergelijke landbouw als belangrijke drager in het landelijk gebied.  

Afgelopen jaar hebben we een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld. Hierin richten we ons op een 

solide basis met een goed financieel beleid, flexibele netwerkorganisatie, zichtbaarheid van onze 

maatschappelijke impact en sterkere binding met onze diverse achterban. Een eerste proeve van 

onze zichtbare maatschappelijke impact vindt u in dit jaarverslag. Komend jaar bouwen we dat verder 

uit.  

 

Graag wil ik dit jaar in het voorwoord specifiek aandacht vragen voor onze activiteiten die we jaarlijks 

met veel succes uitvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan:  

- De Groene Twinkeling: onze groene start van elk nieuw jaar, samen met Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. 

- De Boomfeestdag: waarmee we op heel veel plekken in Overijssel bomen planten, waaronder 

500 bomen op schoolpleinen. 

- Energiecafe’s als inspiratie, kennis en netwerkbijeenkomsten voor lokale energie initiatieven. 

- Adviseurs van de toekomst: een educatietraject waarbij ongeveer 250 leerlingen adviseerden 

over verschillende wateruitdagingen in onze provincie. 

- Veldsymposium: een prachtige netwerkdag midden in de natuur voor alle groene en 

duurzame vrijwilligers. 

- De dag van de duurzaamheid: 240 vrijwilligers, bestuurders, politici en ambtenaren van 

gemeenten, waterschappen en provincie lezen voor op verschillende basisscholen. 

- Stoere buitendag Zwolle: in samenwerking met IVN Zwolle kwamen 650 kinderen en ouders 

bij elkaar voor een onvergetelijke buitendag. 

- De Nacht van de Nacht: jaarlijks aandacht voor het belang van duisternis, met ongeveer 3.500 

deelnemers in Overijssel. 

Kortom, allemaal activiteiten met een terugkerend karakter, die we ook de komende jaren hopen te 

kunnen organiseren. 

 

Afgelopen jaar was ook het eerste jaar zonder meerjarige prestatiesubsidie van de provincie 

Overijssel. Voor de medewerkers betekende dat, dat er een grote opgave lag in het zichtbaar maken 

van onze maatschappelijke meerwaarde. Hierbij kiezen we bewust voor een complementaire rol.  We 

zijn er namelijk om waarde toe te voegen. Dit jaar heeft NMO bewezen dat we ook zonder deze 

subsidie kunnen. We hebben het jaar met een klein positief resultaat afgesloten. Daar zijn we trots op. 

De komende tijd is het echter zaak om een meer structurele positie te verwerven. Onze uitdaging ligt 

daarbij niet in het verwerven van opdrachten, maar in het krijgen van waardering voor onze bijdrage 

aan een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel als strategische kernpartner voor 

iedereen die een mooi en duurzaam Overijssel nastreeft.  

Tenslotte wil ik graag iedereen, medewerkers, leden van Raad van Toezicht, vrijwilligers en partners 

bedanken voor hun bijdragen aan NMO in 2016. 

 

 

Matthijs Nijboer 

Directeur Natuur en Milieu Overijssel.  
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Hoofdstuk 1 Natuur en Milieu Overijssel in het kort 
 

1.1 De basis van de organisatie 

 

Oprichting 

Natuur en Milieu Overijssel, gevestigd te Zwolle, is op 28 september 1973 opgericht. In 1981 werd het 

Steunpunt Natuur en Milieu Educatie opgericht. Natuur en Milieu Overijssel is vanaf dat moment 

provinciale milieufederatie en consulentschap voor natuur en milieueducatie in één. Natuur en Milieu 

Overijssel is een stichting volgens het Raad van Toezicht model. De statuten zijn laatstelijk opgemaakt 

door notaris H.K. de Boer te Zwolle op 24 dec. 2009. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel Oost Nederland onder nummer 41022006.  

 

Doelstelling en missie 

De doelstelling van Natuur en Milieu Overijssel is volgens de statuten “bevordering van het behoud, 

herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en milieu, alles in de meest ruime zin, in het bijzonder in 

de provincie Overijssel”. Die doelstelling kwam 40 jaar geleden voort uit bezorgdheid en een 

toekomstdroom. Beide zijn nog steeds actueel en hebben in de loop der jaren aan kracht gewonnen. 

In de afgelopen 40 jaar zijn vorderingen gemaakt op het vlak van overheidsbeleid en wetgeving, 

maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij een duurzame toekomst. Onze 

40 jaar oude doelstelling hebben we in ons visiedocument voor 2013-2023 Samen aan de slag voor 

een mooi en duurzaam Overijssel vertaald in de volgende, eigentijdse missie:  

 

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en 

duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van 

Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.  

 

Werkwijze 

Voor het realiseren van onze visie werken we in 9 verschillende programma’s, dit zijn:  

1. Landelijk gebied 

2. Stedelijk gebied 

3. Water en ondergrond 

4. Energie 

5. Circulaire economie 

6. Voedsel en gezondheid 

7. Bewustwording en educatie 

8. Netwerk, achterban en belangenbehartiging 

9. Corporate communicatie 

 

Strategische koers Natuur en Milieu Overijssel  

Natuur en Milieu Overijssel heeft haar strategische visie vastgelegd in een strategienotitie Samen aan 

de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel; strategische visie Natuur en Milieu Overijssel 2013-

2023. In de visie beschrijven we onze toekomstdroom voor 2050 en hebben dit concreet vertaald naar 

doelstellingen en acties voor 2023. De strategische visie hebben we gecomprimeerd naar een 

strategische koers van 2 A4tjes. De drie leidende pijlers voor ons werk zijn: de circulaire economie, 

een vitale leefomgeving en de kracht van de samenleving. 

 

• Onder een circulaire economie verstaan we een economie die niet langer materialen wint, 

gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden 

ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of 

gerecycled (concept van www. turntoo.com). 

Verbranding van materialen en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. 

Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie. 
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Als samenleving vertonen we het gedrag dat hierbij hoort. Door grondstoffen gescheiden aan 

te bieden, lokale energie op te wekken en zorg te dragen voor onze eigen leefomgeving. 

 

• Een vitale leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Vitaal in de betekenis van ruimte 

voor ontwikkeling, welzijn en gezondheid. Voor een vitale leefomgeving is het nodig om de 

biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken 

aan gezonde, klimaatbestendige steden. Daarmee nemen wij verantwoordelijkheid voor 

volgende generaties.  

 

• De kracht van de samenleving bestaat uit kleine en grote lokale coalities die bewust zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en 

recreëren is. Natuur en Milieu Overijssel stimuleert deze lokale coalities zichzelf te 

organiseren rondom thema’s zoals voedsel, energie, water, grondstoffen en natuurbeheer. 

Een groot aantal lokale groepen zet zich al met succes in voor natuur- en landschapsbeheer, 

lokaal draagvlak voor natuur en lokale energieopwekking. 

 

1.2 Maatschappelijk draagvlak en netwerken van Natuur en Milieu Overijssel 

 

Een mooi en duurzaam Overijssel is alleen mogelijk als veel mensen en organisaties zich daar samen 

voor inzetten; de som is meer dan het geheel der delen. Natuur en Milieu Overijssel investeert daarom 

intensief in maatschappelijk draagvlak en relevante netwerken. Wij hebben contact met bedrijven/zzp-

ers, bestuurders, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en 

overheid. Zie hieronder voor een uitsplitsing op thema.   

Het maatschappelijk draagvlak van Natuur en Milieu Overijssel valt ook af te lezen aan de sociale 

media-contacten. Op 1 januari 2017 hadden wij 1458 volgers op Twitter en onze Facebookpagina had 

540 likers. Onze digitale nieuwsbrief de Notendop wordt eens in de twee weken verstuurd naar 1777 

abonnees.  

• Groene initiatiefnemers Zwolle, Enschede en Oldenzaal (Groene Lopers): 200 personen en 

(vrijwilligers)organisaties 

• Waternetwerk Overijssel: 470 bedrijven, bestuurders en ambtenaren van gemeentelijke 

overheden en bestuurders en ambtenaren van waterschappen, vrijwilligers(organisaties), 

professionals van maatschappelijke organisaties  

• Energienetwerk: 275 vrijwilligersorganisaties, professionals van maatschappelijke 

organisaties, bedrijven en bestuurders en ambtenaren van lokale overheden, provinciale en 

landelijke overheid 

• Nacht van de Nacht netwerk: 50 vrijwilligers(organisaties), ambtenaren van lokale overheden 

en maatschappelijke organisaties 

• Agro&Food netwerk: 260 bedrijven/ondernemers, professionals van maatschappelijke 

organisaties, onderwijs, vrijwilligers(organisaties) en ambtenaren van gemeentelijke, 

provinciale en landelijke overheid 

• Bedrijven en duurzaamheid: 860 bestuurders en medewerkers van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties 

• Lokale natuur- en milieugroepen: 140 vrijwilligers(organisaties) 

• Scholen en BSO-netwerk: 590 scholen, BSO en voortgezet onderwijs, ambtenaren lokale 

overheid 

• Groene leefomgeving: 65 bewoners, ambtenaren van gemeenten, professionals van 

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers(organisaties) 

• Natuur inclusieve landbouw: 150 ondernemers, vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke 

organisaties 

• Groen en gezondheid: 130 professionals van zorginstellingen en maatschappelijke 

organisaties, vrijwilligers(organisaties) en onderwijs en wetenschap 
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Netwerk vrijwilligers(organisaties) 

Er zijn 75 natuur en milieuorganisaties aangesloten bij Natuur en Milieu Overijssel. Zij 

vertegenwoordigen een netwerk van ca. 1500 actieve vrijwilligers en in totaal 7800 leden met hart voor 

natuur en milieu. Deze aangesloten organisaties zijn met name actief op landschapsbeheer &  

soortenbescherming, educatie & communicatie, beleidsbeïnvloeding & lobby, onderzoek en 

monitoring. Alle aangesloten groepen zijn te vinden op de website www.natuurenmilieuoverijssel.nl en 

in bijlage 5. In 2016 hebben zich 3 nieuwe groepen bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten: 

Stichting Bollenteelt Hardenberg, Stichting Groen en Mens en Stichting Natuurlijk Jonen. 

 

1.3 Cheque van 2,25 miljoen van de Postcode Loterij voor De Natuur en 

Milieufederaties 

 

 
 
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 

 

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. 

 

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”. Dankzij de deelnemers 

van de Nationale Postcode Loterij heeft Natuur en Milieu Overijssel onder meer de volgende projecten 

kunnen realiseren: Nacht van de Nacht, Parels van het Landschap, Fonds Lokaal Aktief, de Groene 

Twinkeling, Natuurlijk Fit, Natuurlijk Samen, ondersteuning lokale energie initiatieven en Samen Werkt 

Beter. 

  

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/
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Hoofdstuk 2: Onze inspanningen en resultaten  

 
In het eerste jaar zonder provinciale prestatiesubsidie hebben we ons samen met bewoners, 

vrijwilligersorganisaties, overheden, bedrijven en onderwijs onverminderd kunnen inzetten voor een 

mooi en duurzaam Overijssel.  Hieronder geven we een beknopte impressie van onze inspanningen, 

activiteiten en resultaten, ingedeeld naar onze 3 centrale thema’s, te weten vitale leefomgeving, 

circulaire economie en kracht van de samenleving. Zoals uit figuur 1 blijkt hebben we in 2016 ruim 

50% van onze tijd geïnvesteerd in een vitale leefomgeving, 34% in de circulaire economie en 14% aan 

de kracht van de samenleving. In de paragrafen hieronder concretiseren we dit naar voorbeelden van 

belangrijke projecten en activiteiten naar thema en doelstellingen.  Voor een overzicht van alle door 

ons georganiseerde evenementen en het bereik daarvan staan in een totaaloverzicht in bijlage 6. 

   

 
Figuur 1: Tijdsinvestering in % per pijler 

 

2.1 Vitale leefomgeving 

 

Samen met groene vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven op natuurontwikkeling en 

landschapsbeheer, onderwijsorganisaties, bedrijven en waterschappen maken we ons sterk voor onze 

prachtige, groene provincie. Het merendeel van onze inspanning was specifiek gericht op het thema 

natuur (43%), gevolgd door de thema’s ruimte (19%), klimaatadaptatie (17%), voeding & gezondheid 

(15%) en circulaire economie (6%). Op doelstellingen niveau is veel energie besteedt aan 

bewustwording (44%). Voor de andere doelen, ondersteunen, realiseren, verbinden en 

vertegenwoordigen is de inspanning 13-15% geweest. Zie figuur 2 en figuur 3.  

 

 
Figuur 2: Inspanningen op thema’s binnen vitale leefomgeving.  
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Figuur 3: Inspanningen op doelen binnen vitale leefomgeving.  

 

Voorbeelden van natuur-bewustwordingsactiviteiten zijn: 

• Water-Doe dag. Een inspiratie dag die we samen met Waterschap Vechtstromen en Waterschap 

Drents Overijsselse Delta organiseerden voor onze 50 vrijwillige watergidsen. Deze watergidsen 

verzorgen onder andere expedities in de uiterwaarden van de IJssel voor basisscholen 

voorlichting aan kinderen en rondleidingen op de waterzuiveringsinstallaties. 

• Rietland expedities voor Kampenaren. Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivier 

IJsseldelta organiseerden we voor 65 deelnemers langs het Drontermeer. Tijdens de expedities 

krijgen de deelnemers uitleg over de het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en de 

ontwikkeling van het rietmoeras en de flora en fauna. Ook hebben de mensen zelf riet aangeplant.  

• Parels van het landschap. Dit jaar werden er onder de noemer ‘Parels van het landschap’ 43 

publieksactiviteiten georganiseerd door 15 organisaties. Bijvoorbeeld bij de Sprengenberg, 

Landgoed Eerde, Engbertsdijkvenen en De Wieden-Weerribben. Naast natuurbeleving is er ook 

aandacht voor thema’s als flora en fauna, cultuurhistorie, Natura2000 en natuurbeheer. Natuur en 

Milieu Overijssel verzorgde de PR, communicatie en coördinatie. 

 

Voorbeelden van natuur-verbindende activiteiten zijn: 

• Groene lopers. In 2016 hebben wij samen met partners Groene-loper activiteiten gecoördineerd 

in Zwolle, Enschede en Oldenzaal. Hiervoor organiseerden wij in totaal 11 bijeenkomsten. In 

Zwolle vonden 2 publieksacties plaats: een bloemenlint actie met 31 bewonersinitiatieven en 15 

scholen en een natuurwerkdag met 10 initiatieven. In Enschede werden 30 en in Oldenzaal 25 

(nieuwe) initiatieven van bewoners en bedrijven ondersteund en met elkaar verbonden om de 

kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren. Aan het bloemenlint Enschede deden 100 

mensen mee. In Oldenzaal was een zonnebloemenwedstrijd met 3 basisscholen 

• Hessenpoort Natuurlijk. Natuur en Milieu Overijssel is nauw betrokken bij de organisatie en 

uitvoering van activiteiten van de regiegroep om een bedrijventerrein te realiseren met aandacht 

voor duurzaamheid, natuurwaarden, water en groen. In 2016 presenteerde Lodewijk Hoekstra van 

NL Greenlabel, onder grote belangstelling van provincie, gemeente Zwolle, onderwijs, 

vrijwilligers(organisaties) en bedrijven de visie voor Hessenpoort Natuurlijk! Tijdens de 

bijeenkomst is ook de nieuwe oeverzwaluwwand bij van der Valk geopend. En eind van het jaar 

coördineerden wij de natuurwerkdag. In totaal gingen 20 vrijwilligers aan de slag met het inzaaien 

van bloemen- en kruidenmengsel en het knotten van talloze wilgen. 
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Voorbeelden van Klimaatadaptatie-bewustwordingsactiviteiten zijn: 

• Klimaat Actieve Stad (KAS). In 2016 hebben wij het KAS-project in de wijk Bolschermors in 

Bornerbroek (gemeente Almelo) afgerond. Dit co-creatieproject met bewoners en gemeente heeft 

geweldige resultaten opgeleverd. Een nieuw drainagesysteem, hemelwaterafvoersysteem, 95% 

van de bewoners heeft de regenpijp losgekoppeld van het riool, waterdoorlatende bestrating en 

extra groen zowel in de openbare ruimte als op particuliere terrein. In Zwolle, een deel van de wijk 

de Aa-landen zijn we eveneens een KAS-project gestart met bewoners, gemeente en waterschap 

Drents Overijsselse Delta (WDOD). In dit project ‘’Gezond in eigen tuin en huis in de Aa-landen’’ 

zijn verschillende interventies ontwikkeld om mensen te stimuleren tot afkoppelen. Het afgelopen 

jaar is bijvoorbeeld de eerste particuliere klimaat actieve voorbeeld tuin gerealiseerd.  

• Adviseurs van de Toekomst. In dit educatieve project hebben we 23 schoolklassen van het 

voortgezet onderwijs en MBO gevraagd te adviseren over twee verschillende waterthema’s: een 

aantrekkelijke Vecht en duurzaam schoon drinkwater. Door middel van maquettes, filmpjes, 

posters en proefopstellingen, lieten alle 23 adviesbureaus hun plannen zien aan bezoekers en 

een expertpanel tijdens het drukbezocht eindevenement in het Provinciehuis.  

 

Een voorbeeld van voeding &gezondheids-realiseren activiteit is: 

• Groen van betekenis. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunde drie lokale initiatieven om 

natuurbeleving een plek te geven in de stad. Zo hielpen we in Steenwijk een groep bewoners van 

de Wijkvereniging Steenwijk Noord met plannen om een braakliggend terrein om te vormen tot 

een multifunctionele groene oase. In Enschede is een begin gemaakt met een nieuwe inrichting 

van de groenstroken tussen flats aan de Rembrandtlaan. En in Zwolle gingen wijkbewoners, 

gemeente Zwolle en Traverswelzijn aan de slag met een nieuwe inrichting van het 

uiterwaardengebied bij Holtenbroek. Onze ervaringen met deze bewonersinitiatieven hebben we 

beschreven in de krant ‘Samen maken we de stad groener’.  

 

Voorbeelden van ruimte-vertegenwoordigen activiteiten zijn: 

• Ruimte voor de Vecht. Natuur en Milieu Overijssel is zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij 

het programma Ruimte voor de Vecht. Op verzoek van de programmaleiders leveren we een 

bijdrage aan de planontwikkeling en behartigen daarbij de belangen van natuur. Het Groen 

Platform Vecht, een groep vertegenwoordigers van groene organisaties uit Zwolle, Dalfsen, 

Ommen en Hardenberg, levert eigen visies en voorstellen voor het programma Ruimte voor de 

Vecht. Ook participeren wij, op verzoek van de provincie, in werkgroepen. De werkgroepen gaan 

over natuurontwikkeling tussen Hardenberg en Junne, Varen op de Vecht en 

bewonersparticipatie. Een voorbeeld van participatie is de ontwikkeling van een integraal 

inrichtingsplan voor het Ommermars door mensen uit de groene achterban samen met scholen. 

Daarnaast voeren we ook projecten uit: Adviseurs van de Toekomst, educatie voor het middelbaar 

onderwijs en het project Duurzaam Beheer Winterbed om het beheer te verbeteren met inzet van 

het sociaal domein en benutten van kansen vanuit natuur, agrarisch natuurbeheer en 

groenblauwe diensten. In 2016 waren we betrokken bij het voorontwerp inrichtingsplannen 

Rheezermaten en Karshoek-Stegeren.  

• Ruimtecoaches. Met een kleine groep van vrijwilligers ondersteunen wij op aanvraag lokale 

natuur- en milieugroepen op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur en landschap. De 

ruimtecoaches geven op aanvraag advies aan lokale groepen. Met de coaches is gesproken over 

de positionering en kennismaking met bij Natuur en Milieu Overijssel aangesloten groepen die 

actief zijn op ruimtelijke ordening.  
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2.2 Circulaire economie 

 

Duurzame energie en zorgvuldig omgaan met grondstoffen is noodzakelijk om onze wereld leefbaar te 

houden. Een circulaire economie is een economie zonder afval. Ook energiebesparing en duurzame 

energie uit wind, zon en biomassa (liefst lokaal geproduceerd) zijn belangrijke thema’s van een 

circulaire economie. Zoals uit figuur 1 blijkt, hebben we in 2016 34% van onze tijd geïnvesteerd in de 

circulaire economie. Onderverdeeld naar thema’s is, zoals blijkt uit figuur 4, de meeste aandacht 

uitgegaan naar energie (70%), gevolgd door circulaire economie breed (29%). Op doelstellingen 

niveau waren veel inspanningen gericht op bewustwording (37%), ondersteunen (36%) en verbinden 

(23%).  

 

 

 
Figuur 4: Inspanningen op thema’s Circulaire economie 

 

 
Figuur 5: Inspanningen op doelen Circulaire economie 

 

 

Een voorbeeld van Energie-ondersteuningsactiviteit is:  

• Wind op land. De Natuur en Milieufederaties zijn op nationaal niveau betrokken bij de opstelling 

en uitvoering van het Energieakkoord. Hierin is windenergie op land een speerpunt. Bovendien 

zijn we mede-initiatiefnemer van de gedragscode Participatie Wind op Land. Trekker van het 

landelijke project Wind op land is NMO-directeur Matthijs Nijboer.  In 2016 is een begin gemaakt 

met een milieustudie en in het najaar is een landelijk seminar Draagvlak en Participatie Wind op 

Land georganiseerd. Aan het seminar deden 100 mensen mee, waaronder windontwikkelaars, 

lokale energie initiatieven en overheid (zowel landelijk, provinciaal als lokaal).   
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Voorbeelden van energie-verbinden activiteiten zijn: 

• Servicepunt Lokale energie initiatieven Overijssel. Vanuit het Servicepunt Lokale Energie 

Overijssel stimuleren we nieuwe bewonersinitiatieven en werken we aan het verstevigen van het 

netwerk. Hiertoe zijn zes digitale nieuwsbrieven verstuurd aan de ca. 80 energie-initiatieven en 

vier regionale energiecafe’s georganiseerd, in Twente en West Overijssel. In totaal kwamen hier 

85 mensen op af. Daarnaast zijn er twee gemeentelijke cafe’s georganiseerd om nieuwe 

initiatieven op te halen in Oldenzaal-Losser en Zwartewaterland. Tot slot is er een Saerbeck 

excursie georganiseerd voor de gemeente Enschede (50 deelnemers).  

• Energy pitch. Samen met provincie Overijssel organiseerden wij de Energy pitch rondom het 

thema maatschappelijk rendement. In totaal hebben zich hiervoor 12 initiatieven gemeld en zijn er 

4 geselecteerd voor een pitch training: Duurzaam Mariënheem, Stichting Duurzame Energie 

Wierden-Enter, Agrarische Energie Coöperatie Co-Stroom en Energiek Slangenbeek. Zij hebben 

tijdens het Symposium Energy Pitch Overijssel 2016 hun plannen kunnen pitchen voor publiek, 

mogelijke financiers en jury. Winnaar werd Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter.  

 

Voorbeeld van energie-bewustwordingsactiviteit: 

• Stook je rijk. Van 2011 tot en met 2015 organiseerden wij ronde tafel bijeenkomsten met 

gemeenten, woningcorporaties, huurdersverenigingen om energiebesparing in de huursector te 

versnellen. Dit jaar lag de nadruk op het ontsluiten van de kennis en ervaring, die de Natuur en 

Milieufederaties de afgelopen vier jaar hebben opgedaan bij het driepartijenoverleg. De nadruk bij 

Stookjerijk 2016 lag op het communiceren van de ervaringen van gemeente Zwolle. Via de 

website www.stookjerijk.nl zijn deze beschikbaar voor anderen.  Daarnaast zijn de ervaringen van 

woningcorporaties provinciaal met elkaar gedeeld in een gezamenlijke bijeenkomst voor 

gemeenten en woningcorporaties.  

 

Voorbeeld van circulaire economie-bewustwordingsactiviteiten: 

• Agro&Food. In 2016 hebben we het landelijke Natuur en Milieufederatie project ‘Versnellen en 

verbreden Eiwittransitie’ getrokken. Dit heeft geleid tot 2 position paper over promotie groene 

eiwitten en voedseltransitie algemeen. Ook hebben we in opdracht van de provincie een creatieve 

agro & food verkenning uitgevoerd met als doel een project te selecteren waarin participatie een 

belangrijke rol speelt. Deltion College heeft hier gescoord met een project waarbij leerling-koks 

gaan koken met over datum producten van Sligro. Tot slot hebben we een magazine Ecologisch 

Moestuinieren uitgegeven en een cursus georganiseerd om docenten op te leiden tot docenten 

ecologisch moestuinieren. 

• Waste Battle. Met de Waste Battle dagen we leerlingen uit met een driedaags project uit een 

oplossing te verzinnen om zwerfafval te voorkomen. Samen met Gooitske Zijlstra, een aantal 

bedrijven en een 100-tal vrijwilligers organiseerden we een Waste Battle voor de gemeente 

Enschede en gemeente Almelo. In Enschede deden 360 leerlingen mee van 2 VMBO-scholen en 

1 HAVO/VWO. In Almelo deden 100 leerlingen mee van drie basisscholen en 1 VMBO-school. 

Een zwerfafval-animatie en Hot-seat waren de winnaars.  

• Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid organiseerden 

wij ook dit jaar weer samen met provincie Overijssel een voorleesactie voor basisscholen. Dit keer 

was het thema ‘plastic’. In totaal deden 240 voorlezers mee; lokale bestuurders, ondernemers, 

politici en vrijwilligers. 

 

  

http://www.stookjerijk.nl/
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2.3 De kracht van de samenleving 

 

Vrijwilligers(groepen) zetten zich op allerlei manieren in voor de bescherming van natuur, milieu en 

landschap. De kennis, intrinsieke motivatie en inzet van deze vrijwilligers(groepen) zijn letterlijk van 

onschatbare waarde voor het behoud van onze mooie groene provincie. Het zijn stuk voor stuk 

prachtige voorbeelden van succesvolle participatie die ook van grote betekenis zijn voor sociale 

cohesie. Deze initiatieven ondersteunen wij structureel met themabijeenkomsten, educatief materiaal, 

netwerkdagen, advies op maat, digitale nieuwsbrieven en een activiteiten subsidie (Fonds Lokaal 

Aktief). Zoals uit figuur 1 blijkt, hebben we in 2016 14% van onze tijd geïnvesteerd in de kracht van de 

samenleving. Onderverdeeld naar thema’s blijkt dat bijna de helft van onze inspanningen gericht was 

op natuur (45%), gevolgd door voeding & gezondheid (26%), ruimte (11%) en divers (18%). Zie figuur 

6. Uit figuur 7 blijkt voorts dat we vooral gericht waren op de doelen ondersteunen (32%), initiëren 

(26%), verbinden (24%), vertegenwoordigen (11%) en verbinden (6%).  

 

 
Figuur 6: Inspanningen op thema Kracht van de samenleving 

 

 
Figuur 7: Inspanningen op doelen Kracht van de samenleving 
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Voorbeelden van natuur-ondersteunende activiteiten: 

• Fonds Lokaal Aktief. Drie aangesloten organisaties kwamen in aanmerking voor een financiële 

ondersteunen. Dit waren Natuur en Milieu de Vechtstreek voor hun burgerparticipatieproject de 

Ommermars, Natuur en Milieuraad Hengelo voor het werven van nieuwe actieve leden en IVN de 

Grutto Wijhe-Olst voor een cursus ‘Inventariseren broedvogelsucces roofvogels’.  

• Groenbezig.nl. Samen met Landschap Overijssel en een tiental vrijwilligers zijn wij gestart met 

het bouwen van een digitaal service-platform voor alle groene vrijwilligers van Overijssel. Een 

dynamische website waar vraag en aanbod en allerlei vragen op het gebied van groen en 

duurzaam vrijwilligerswerk in Overijssel te vinden is. De plek voor interessante vacatures voor 

vrijwilligerswerk, leuke eenmalige klussen, cursussen en een overzicht van alle actieve groepen 

en organisaties in Overijssel. In 2017 gaat de website online.  

• IVN-groepen vernieuwen. Groepen namen deel aan een cursus crowdfunding van de provincie 

en een training zichtbaarheid & communicatie van Natuur en Milieu Overijssel. In onze coaching 

naar vernieuwing en meer onderlinge samenwerking zijn zes groepen samen aan de slag gegaan 

met het gezamenlijk organiseren van cursussen en structureel overleg. Ook zijn groepen 

begonnen met het meer strategisch werven van nieuwe, actieve vrijwilligers en zijn nieuwe 

initiatieven als het ontwikkelen van een route app en jongerenafdeling. Al met al een geweldige 

boost binnen de IVN-afdelingen van Overijssel!       

 

Voorbeelden van natuur-bewustwordingsactiviteiten: 

• De Groene Twinkeling. De Groene Twinkeling is dé prijs voor ondernemers in Overijssel die zich 

inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit. Deze organiseren wij elk jaar als 

nieuwjaarsbijeenkomst met Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Dit 

jaar won Wehkamp de Groene Twinkeling, vanwege haar investeringen in biodiversiteit. Zo is er 

een heemtuin aangelegd op eigen terrein en werken ze aan een natuurlijker en duurzamer 

bedrijventerrein Hessenpoort. Het bedrijf vervult door het leggen van de verbinding tussen 

economie en ecologie een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven. 

• Het Groene visioen. Naar aanleiding van onze zoektocht naar nieuwe groene visioenen, 

ontvingen wij een tiental mooie dromen, waarvan er twee in de prijzen gevallen zijn. De winnaars 

zijn: Willem Heijdeman met het ‘Ondernemersbos’ en Hillie Waning-Vos met haar ‘Jongeren in het 

Groen’. Zij ontvingen elk een geldprijs, een grafisch beeld van het visioen en kunnen waar nodig 

gebruik maken ondersteuning door Natuur en Milieu Overijssel. 

 

Voorbeelden van voeding & gezondheids-initiërende activiteiten: 

• De Groene visite. De Groene Visite is een provinciaal netwerk van vrijwilligers in Overijssel die 

een natuurbelevings-bezoek brengen aan dementerende mensen die wonen in een verzorgings- 

of verpleeghuis. De Groene visite vindt inmiddels plaats in Hardenberg, Almelo, Steenwijk, Zwolle 

en Oldenzaal/Noordoost Twente. In Oldenzaal is daarvoor het afgelopen jaar een training 

gegeven aan 15 vrijwilligers. De natuurkoffers vormen tijdens de visite het vertrekpunt voor een 

gesprek. De nieuw ontwikkelde boerderij koffer is daarbij met veel succes gebruikt. De resultaten 

die we samen boeken zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief, geweldig. Zo zijn er in 2016 maar 

liefst 220 bezoeken gebracht aan verzorgings- en verpleeghuizen, voor in totaal bijna 2.000 

ouderen.   

• Natuurlijk Samen en Natuurlijk fit. 

Dit jaar zijn we samen met het Zorgcentrum Het Zand (ZHZ) het project Natuurlijk Fit gestart. Met 

het project stimuleren we thuiswonende ouderen, verbonden aan ZHZ, meer te bewegen in de 

natuur (dichtbij). We organiseerden hiervoor 27 activiteiten. Deze activiteiten hebben niet alleen 

een positieve invloed op het fysieke, maar ook op het sociale welbevinden van de deelnemers 

omdat er tijdens deze ‘natuurwandelingen’ nieuwe contacten ontstaan. In totaal deden ruim 700 

mensen mee aan de activiteiten, die uiteenliepen van een paddenstoelenwandeling tot een Nacht 

van de Nacht wandeling.  
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2.4 Bereik communicatiemiddelen 

 

Middel Bereik 2016 

Unieke bezoekers corporate website 18.922  

Abonnees digitale nieuwsbrief 1777 

Twitter volgers 1458 

Facebook vrienden 540 

In de krant 39 

Op de radio 12 

Op tv 7 
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Hoofdstuk 3  Management en bedrijfsvoering  
 

3.1. Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het naleven van de wet, de statuten en op 

het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad staat het bestuur 

met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. Bij de vervulling van 

haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.  

De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste zeven en ten minste drie personen die door de Raad 

van Toezicht zelf worden benoemd. In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit zes 

personen. De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is drie jaar, waarbij aftredende 

leden twee keer herkiesbaar zijn. Aan het einde van het jaar 2016 heeft de Raad van Toezicht 

afscheid genomen van 1 Raad van Toezicht lid (drs. A. Kuiper) en het extern lid van de 

auditcommissie (drs. F.M. Galesloot). Vanaf oktober 2016 is D. Getkate toegetreden tot de Raad van 

Toezicht en tevens tot de auditcommissie. Meer informatie over de samenstelling van de Raad van 

Toezicht, het rooster van aftreden en het verslag over 2016 staan beschreven in hoofdstuk 6 en 

bijlage 7.  

 

3.2. Bestuur en directie 

 

Het bestuur bestaat statutair uit ten minste één persoon en wordt benoemd door de Raad van 

Toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit één persoon, die tevens is belast met de dagelijkse leiding 

van de stichting. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de 

bestuursleden vast. Het bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht en 

heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s 

en activiteiten. Het bestuur heeft alle bevoegdheden behalve die welke in de statuten zijn opgedragen 

aan de Raad van Toezicht. Een kort verslag staat in bijlage 4.  

 

3.3. Medewerkers 

 

In 2016 heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het 

medewerkersbestand. In bijlage 3 staat een overzicht van de medewerkers die op 31 december 2016 

in dienst waren en van de personen die in 2016 zijn vertrokken en gekomen. Per saldo is het aantal 

fte gelijk gebleven in 2016, te weten 11,5 fte.    

De verdeling man/vrouw was voor alle medewerkers in 2016 40 % man: 60 % vrouw.  

De leeftijdsverdeling zag er voor alle medewerkers in 2016 als volgt uit: 

<20  - 

20-30:  1 

30-40:  4 

40-50:  3 

50-60:  6 

60 e.o. 1  

 

Het verzuim in 2016 is 2.5 % en daarmee iets hoger dan in 2015. Daarmee zit NMO nog steeds ruim 

onder het landelijk gemiddelde.  

Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun wensen en de wensen van de organisatie 

vastgelegd in hun functioneringsmanagement. Naast het bezoeken van de kenniskringen en 

themakringen hebben medewerkers diverse korte opleidingen gevolgd.  

De in 2008 opgeheven ondernemingsraad is in 2009 vervangen door de personeelsvergadering, het 

convenant dateert van augustus 2009. In 2016 is er tweemaal een personeelsvergadering 

bijeengekomen, te weten op 21 juni en op 17 november, waarbij bij de laatste een afvaardiging van de 

Raad van Toezicht de tweede helft van de vergadering heeft bijgewoond. 
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Hoofdstuk 4 Financiën  
 

 

4.1 Beleid omvang en functie van reserves en fondsen 

 

Voor beleidsinformatie over reserves en fondsen wordt verwezen naar de Jaarrekening 2016. 

 

4.2 Beleggingsbeleid 

 

Natuur en Milieu Overijssel houdt al haar middelen liquide aan in rekening-courant of op 

spaarrekeningen. Natuur en Milieu Overijssel belegt geen middelen in effecten, onroerend goed of 

andere wijze. De gemiddelde rente op de spaarrekeningen in 2016 was 0.5%. 

 

4.3 Verhouding en opbrengsten van fondsenwerving 

 

Natuur en Milieu Overijssel ontvangt uit fondsenwerving alleen indirect middelen afkomstig van de 

Nationale Postcode Loterij via Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Deze stichting ontvangt 

gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke milieufederaties beschikbaar stelt voor 

projecten. In 2016 is 95,2 % van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties 

afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Deze opbrengsten zijn onder “Baten uit acties van 

derden” verantwoord in de jaarrekening. Natuur en Milieu Overijssel heeft om deze middelen te 

verkrijgen geen andere extra kosten gemaakt dan de kosten die samenhangen met de 

verantwoordingseisen van het CBF; deze zijn niet als zodanig zichtbaar in de jaarrekening omdat ze 

relatief laag zijn. Voor een aantal projecten heeft Natuur en Milieu Overijssel in 2016 een bijdrage 

ontvangen uit diverse fondsen.  

 

4.4 Bestedingspercentage 

 

Het percentage van de middelen dat Natuur en Milieu Overijssel in 2016 besteed heeft aan haar 

doelstellingen ten opzichte van de baten bedroeg 99%. In de tabel in de toelichting op de 

lastenverdeling in paragraaf 4.8 van dit verslag wordt dit nader beschreven. Van de bestedingen aan 

de doelstelling heeft in 2016 14.9 % betrekking op de kosten van beheer en administratie; in 2015 was 

dit 12,8%.  

Het kostenpercentage eigen fondsenwerving bedroeg in 2016 evenals in 2015 0%.  

 

4.5 Overige relevante financiële gegevens 

 

De gemiddelde opbrengst per fte is gedaald van € 104.370,= in 2015 naar € 97.786,= in 2016. Het 

gemiddelde brutoloon en werkgeverslasten zijn iets lager dan in 2015 (€ 62.869,=) en bedragen in 

2016 € 61.615,=.  

Het werkkapitaal is gestegen van € 413.225,= in 2015 naar € 420.905,= in 2016.  

De current-ratio in 2015 is op basis van de nieuwe balans 2,1, in 2016 is deze gedaald naar 1,9.  

 

De vermogensratio bedroeg in 2015 35,2% en stijgt in 2016 verder naar 37,7%. 

 

Voor de solvabiliteit geldt hetzelfde als voor de current-ratio. Door een balansverkleining is deze in 

2015 fors gestegen. In 2015 bedraagt deze op basis van de nieuwe balans 53% en daalt in 2016 naar 

47%.  

 

 

 



17 
 

4.6 Beleid ten aanzien van reserves 

 

1. Provincie Overijssel heeft geen aanvullende bepalingen opgenomen in het Uitvoeringsbesluit 

subsidie, en derhalve wordt verwezen naar art 4.72 in de Algemene wet Bestuursrecht. 

2. Het CBF geeft in haar Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen in art 315-324 uitleg over 

de richtlijnen die zij hanteert bij de vorming van reserves/fondsen/voorzieningen. Daarin staan 

de algemene voorwaarden hoe het één en ander in de jaarrekening moet worden 

verantwoord. In deze richtlijn wordt geen melding gedaan van de hoogte van de te vormen 

reserve.  

3. Voor de richtlijn met betrekking tot de hoogte van de reservering wordt verwezen naar de VFI-

richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. In z’n algemeenheid wordt gesteld dat er geen reserves 

worden gevormd zonder vooraf bepaalde bestemming en dat reservering van middelen 

wenselijk is voor de continuïteit van steun aan de doelstelling. Daarbij wordt wel een 

maximum aangegeven van 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie voor de op te bouwen 

continuïteitsreserve. Het aanhouden of opbouwen van reserves is dan ook slechts in de 

volgende gevallen toegestaan: 

A. Bestemmingsreserve;  

B. Continuïteitsreserve; 

C. Ter financiering van activa in het kader van bedrijfsvoering; 

D. Als reserve bedoeld als bron van inkomsten.  

 

Voor het opbouwen van reserves bij de Stichting Natuur en Milieu Overijssel zijn A t/m C van belang. 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven dient dit 

deel aangemerkt te worden als een bestemmingsfonds.  

De continuïteitsreserve is bedoeld voor dekking van risico’s die voortvloeien uit de aard van de 

organisatie. Voor de Stichting Natuur en Milieu Overijssel is deze reserve bedoeld om de continuïteit 

van de organisatie zeker te stellen, waarbij verschillende uitgangspunten kunnen worden genoemd. 

Enerzijds moet zij er voor zorgen fluctuaties in de projectsubsidies op te vangen en er voor zorgen 

financiële risico’s op te vangen die verband houden met aangegane projectverplichtingen en 

anderzijds voldoende liquiditeiten om de organisatie door een (klein) dal te loodsen. Omdat de 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel een ‘mensen’ organisatie is zal zij in het geval zij om 

bedrijfseconomische redenen moet stoppen met haar werkzaamheden voldoende middelen 

beschikbaar willen hebben om een sociaal plan uit te voeren. Op basis van genoemde componenten 

is de streefnorm voor de omvang van de continuïteitsreserve bepaald op € 550.000,=.  
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Hoofdstuk 5       Jaarrekening 2016  
      
      
5.1 Oprichting      

      
De Stichting is opgericht op 28 september 1973 onder de statutaire naam Stichting Natuur en Milieu  
Federatie Overijssel. Op 26 juni 2006 vond er een statutenwijziging plaats waarbij functiescheiding  
tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden volgens de Code Goed Bestuur is geregeld.  
Bij eerdere statutenwijzigingen is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting Natuur en Milieu  
Overijssel en de instelling van de Raad van Toezicht statutair vastgelegd.  
De laatste statutenwijziging vond plaats op 24 december 2009. Bij deze statutenwijziging zijn onder  
andere artikelen opgenomen over het evalueren van het functioneren van de Raad van Toezicht  
en het instellen van een financiële auditcommissie binnen de Raad van Toezicht.  

      
Doelstelling      

      
De stichting heeft tot doel: bevordering van behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en 
milieu, alles in de meest ruime zin, in het bijzonder in de provincie Overijssel.  

      
Inschrijving Kamer van Koophandel     

      
De Stichting is gevestigd te Zwolle en geregistreerd onder nummer 41022006 bij de  
Kamer van Koophandel Oost Nederland. De laatste wijziging is van 1 september 2015. 

      
Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2016   

      
Voorzitter: Drs. A. Vroon     

Leden: Ir. M.J.L.A. Langeslag     
 Ir. R.A.F. Nij Bijvank     
 Ing. H.M. Pohlmann     
 Dr. L.J. Dijkstra     
 Drs. A. Kuiper     
 D. Getkate RA MBA     

Auditcommissie: Drs. F.M. Galesloot RA (extern)    
 Ing. H.M. Pohlmann     

 Drs. A. Kuiper     

 D. Getkate RA MBA     

      
Bestuurder op 31 december 2016     

      

Bestuurder: Ir. M.H. Nijboer     
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5.2 Balans per 31 december 2016     

na resultaatbestemming     

      
  31-dec-16  31-dec-15  

      

      
Activa      

      
Vaste activa      

      
Materiële vaste activa  €           2.773   €              5.257  

      
Vlottende activa     

      
Vorderingen      

 Debiteuren €       224.611    €        48.869   
 Vooruitbetaalde bedragen €           6.453   €         16.638   
 Nog te ontvangen bedragen €           3.185   €           4.427   

  €       234.250   €         69.934   
      

Liquide middelen €       663.315   €       715.078   

   €       897.565   €          785.013  
      

Totaal   €       900.338   €          790.270  

      

Passiva      
      

Reserves en Fondsen     
      

Reserves      
Continuïteitsreserve €       423.678   €       401.041   
Bestemmingsreserves €                   -   €         17.440   

   €       423.678   €          418.482  
      

Kortlopende schulden     
      

Saldo vooruit ontv/nog te fact projecten €       278.126   €       196.148   

Crediteuren  €         38.574   €         32.560   

Belastingdienst €         82.198   €         56.490   

Ov. Transitoria €         77.761   €         86.590   

   €       476.660   €          371.788  
      

      

Totaal   €       900.338   €          790.270  
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5.3  Staat van baten en lasten over het jaar 2016    
      

      
Omschrijving  Realisatie Begroting ¹⁾ Realisatie  

  2016 2016 2015  
      

Baten      
      

Baten uit eigen fondsenwerving     
Baten uit gezamenlijke acties €                   -  €                   -  €                   -   
Baten uit acties derden  €       174.989  €       181.000  €       166.021   

Projectbijdragen van overheden  €       839.325  €         75.000  €       757.038   
Overige projectbijdragen   €       105.337  €       884.291  €       269.037   
Rentebaten   €           2.184   €           4.086   
Overige baten  €           7.596  €                   -  €           4.078   

Som der baten     

  €    1.129.431  €    1.140.291  €    1.200.260   

      

Lasten      
      

Besteed aan doelstelling ²⁾     

      
Programma Duurz R kwal en Water   €       143.253   
Programma Milieu en Energie   €       348.515   
Programma Inrichting Landelijk Gebied   €       301.872   
Programma Regionale Economie   €         63.565   
Programma Netwerken   €       269.525   
Programma Achterban   €         43.987   
      
Progr Landelijk Gebied €       112.500     
Progr Water  €         77.285     
Progr Energie  €       218.538     
Progr Voedsel en Gezondheid €         78.205     

Progr Circulaire Economie €         11.269     
Progr Stedelijk Gebied €       236.672     
Progr Educatie en bewustwording €       290.519     
Progr Achterban en belangenbehartiging €         99.246     
      
      
Werving baten  €                   -   €                   -   

Kosten beheer en administratie ³⁾ €                   -   €                   -   

  €    1.124.235  €    1.215.290  €    1.170.717   
Exploitatieresultaat €           5.196  €       - 74.999  €         29.543   

      
Som der lasten €    1.129.431  €    1.140.291  €    1.200.260   

      
¹⁾ Verschil tussen begroting en realisatie betreft het nog te acquireren bedrag. In de begroting is  

deze post volledig onder overige projectbijdragen meegenomen, omdat nog niet duidelijk is waar het werk komt.  

²⁾ Vanaf 2016 wordt gewerkt met een nieuwe programma indeling. Het 9e 

programma "Corporate Communicatie" is in alle programma's verwerkt, en wordt in 

de lastenverdeling dan ook niet apart vermeld. 

  

Een uitgebreide toelichting vindt u in paragraaf 5.8.     

³⁾ De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze 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 "Toelichting lastenverdeling", maar worden in de "Staat van baten en lasten" volledig  

toegerekend aan de doelstellingen.     
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5.4  Kasstroomoverzicht 2016     

      
Het saldo van de liquide middelen is in 2016 is gedaald. De oorzaak hiervan blijkt uit  

 onderstaande analyse van de kasstromen.    
      
      

   2016  2015 

      
Resultaat   €           5.196   €            29.543  
Afschrijvingen   €           3.314   €              3.129  
Veranderingen in werkkapitaal     
Mutatie vorderingen €       164.315   €       261.463   
Mutatie kortlopende schulden €       104.872   €       270.844   

   €         59.444   €              9.381  

      

Kasstroom uit operationele activiteiten  €         50.933   €            23.291  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa  €              830   €              1.543  

Netto kasstroom  €         51.763   €            21.748  

      

Stand liquide middelen per 31 december  €       663.315   €          715.078  
Stand liquide middelen per 1 januari  €       715.078   €          693.330  

      
Mutatie liquide middelen  €         51.763   €            21.748  
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5.5  Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling   
      

Inrichting jaarrekening     
      

Deze jaarrekening is ingericht volgens de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.  
      

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva    
      
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de  
geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van  
de verkrijgingsprijs.     
Voor zover niet anders is vermeld zijn de overige activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie 
inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
      

      
Grondslagen van resultaatbepaling     

      
Algemeen      

      
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar  
toegerekend. De uitvoeringskosten zijn, met uitzondering van de directe projectkosten, op basis van het  
aantal geregistreerde uren toegerekend aan de betreffende doelstelling. De directe projectkosten  
zijn rechtstreeks toegerekend aan de doelstellingen.    

      
Pensioenen      

      
Natuur en Milieu Overijssel heeft voor haar medewerkers een toegezegde-pensioenregeling.  
De hiervoor in aanmerking komende medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op 
een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij  

het pensioenfonds PFZW. Natuur en Milieu Overijssel heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Natuur en Milieu Overijssel heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als 
een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft de verschuldigde premies tot en met het einde van  
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.    
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5.6  Toelichting op de balans per 31 december 2016    
      

Activa      
      

Materiële vaste activa     
      
Inventaris      
Boekwaarde per 1 januari 2016   €           5.257   
Investeringen    €              830   

    €           6.087   
      

Afschrijvingen    €           3.314   

Boekwaarde per 31 december 2016   €           2.773   

      

Cumulatieve aanschaffingswaarde   €         24.282   
Cumulatieve afschrijvingen   €         21.509   

Boekwaarde per 31 december 2016   €           2.773   

      

Afschrijvingspercentages   10% - 33%  

      
Vlottende activa     
      
Debiteuren      
      
   31-dec-16 31-dec-15  
      
Provincie Overijssel  €       104.092    
Stichting De Natuur- en Milieufederaties   €                   -  €           2.400   
Overige   €       120.519  €         46.469   

Totaal   €       224.611  €         48.869   

      

Vooruitbetaalde bedragen     
Reiskosten personeel   €                   -  €         10.436   
Overige   €           6.453  €           6.202   

   €           6.453  €         16.638   

      

Nog te ontvangen bedragen     

Rente   €           2.184  €           4.086   

Overige   €           1.002  €              341   

   €           3.185  €           4.427   

      

      

Liquide middelen  31-dec-16 31-dec-15  
      
Kas   €                31  €                33   

Bankgarantie Triodosbank i.v.m. huurcontract ¹⁾ €         11.830  €         11.830   

Rekening courant tegoeden bij banken  €       203.616  €       250.345   
Spaar tegoeden bij banken   €       447.838  €       452.870   

   €       663.315  €       715.078   

      

      
      
¹⁾ Ten bate van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven bij de Triodosbank van € 11.830,=  

ten laste van bankrekeningnummer NL30TRIO 2205254146.   
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Passiva      
      
Reserves en Fondsen     
   Saldo   Resultaat    Saldo   

  1-jan-16 bestemming 31-dec-16  
      

Continuiteitsreserve €       401.041     

Toevoeging uit resultaatverdeling  €         14.974    

Toevoeging uit bestemmingsreserve  €           7.663  €       423.678   

Bestemmingsreserves     
Verhuis- en inrichtingskosten €         17.440     
Afname uit resultaatverdeling  €           9.777    

Naar continuiteitsreserve  €           7.663  €                   -   

      

Totaal reserves en Fondsen €       418.481  €           5.197  €       423.678   

      

Continuiteitsreserve     
De Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu Overijssel streeft naar een continuiteitsreserve 
 van maximaal €  550.000,= om:     
- de continuïteit van de organisatie zeker te stellen    
- fluctuaties in projectsubsidies op te kunnen vangen    
- financiële risico's op te kunnen vangen, in het geval de organisatie niet in staat is om aan  
   projectverplichtingen te voldoen     
- het doen van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke investeringen   
- ervoor te zorgen dat de organisatie voldoende liquide is.   

Het CBF hanteert voor de zgn. continuïteitsreserve een maximum van 1,5 x de jaarlijkse  
kosten van de werkorganisatie afhankelijk van de specifieke risico's van de organisatie.  
Een continuïteitsreserve is nodig om ervoor te zorgen dat de instelling ook in de toekomst aan  
haar verplichtingen voortkomend uit haar doelstelling kan voldoen.   
In hoofdstuk 4.6 wordt het beleid ten aanzien van reserves toegelicht.    

      
Bestemmingsreserve verhuis- en inrichtingskosten    
NMO is in augustus 2014 verhuisd naar een andere locatie, te weten Assendorperdijk 3 te Zwolle.  
De in de afgelopen jaren gevormde bestemmingsreserve voor de verhuizing van 65.000,= is voor een deel 
aangewend in 2015. Ook in 2016 is er nog een deel aangewend. Saldo einde van het boekjaar  
overgeboekt naar de continuïteitsreserve.     
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Saldo vooruit ontvangen/nog te factureren op proj. ¹⁾ 31-dec-16 31-dec-15  

      

Gespecificeerd per bate:     

Baten uit acties van derden     

 Stichting De Natuur- en Milieufederaties  €         80.791  €         63.573   

Projectbijdragen van overheden     

 Projectbijdragen provincie Overijssel €         19.405  €         54.785   
 Projectbijdragen van andere overheden €         64.565  €         11.930   

Overige projectbijdragen   €       113.366  €         65.860   

   €       278.126  €       196.148   

      

Nog te factureren op 31-12-2016 een bedrag 
van 

€         71.893     

Vooruit ontvangen projectgelden op 31-12-
2016 

€       350.019     

Per saldo  €       278.126     

      

Crediteuren      
 Overige crediteuren  €         38.574  €         32.560   

      

Belastingdienst     
 Loonbelasting  €         39.540  €         34.624   
 Omzetbelasting  €         42.658  €         21.866   

   €         82.198  €         56.490   

      

Nog te betalen/vooruit ontvangen bedragen    
      
Verlof tegoeden/vakantiegeld juni t/m december  €         43.934  €         41.508   
Accountantskosten  €           5.937  €           5.445   
Personeelsfonds  €           2.069  €           2.250   
Overige   €         25.822  €         37.387   

   €         77.761  €         86.590   

Niet in de balans opgenomen verplichtingen    

      
Huur kantoorpand     
NMO heeft sinds 2014 een huurovereenkomst gesloten met Peters BV.  
Het huurcontract loopt tot 31 augustus 2018, met een stilzwijgende verlenging van 2 jaar. 

 

De huursom bedraagt € 3.200,= per maand.     
      

Krediet in rekening-courant     
Natuur en Milieu Overijssel heeft in januari 2010 een overeenkomst gesloten met het Nationaal Groenfonds  
te Hoevelaken inzake een geldlening in de vorm van een rekening-courant met een kredietlimiet van 

 € 250.000. De rekening-courant wordt uitsluitend aangehouden ten behoeve van geldtransacties, die in  
directe zin verband houden met de heroriëntatie en doorstart van Stichting Natuur en Milieu Overijssel.  
Het krediet wordt vanaf eind 2010 jaarlijks ingeperkt met € 27.778. Per balansdatum bedraagt dit  
krediet € 83.332,=. Ter meerdere zekerheid van het opgenomen krediet heeft de Provincie Overijssel zich 
in februari 2010 garant gesteld, middels een akte van borgtocht voor een bedrag van maximaal € 250.000. 
In 2016 is er geen gebruik gemaakt van bovengenoemd rekening-courantkrediet.  
Het RC-krediet eindigt op 31-12-2019.      

      
¹⁾ Sinds 2015 wordt het saldo van vooruit ontvangen projectgelden en nog te factureren 

projectgelden opgenomen op de balans.     
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5.7  Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2016   

      
   Werkelijk   Begroot   Werkelijk   

Baten  2016 2016 2015  

      
Baten uit acties van derden     

De Natuur- en Milieufederaties ¹⁾ €       142.239  €       115.000  €         63.614   

Overige fondsenwervers €         32.751  €         66.000  €           7.116   

Inkomsten overlopend uit voorgaande jaren ²⁾ €                   -  €         95.291   

  €       174.989  €       181.000  €       166.021   

      

Bijdragen van overheden     
Subsidie exclusieve prestatie Provincie 
Overijssel  

€       109.398  €         75.000  €       372.787   

Projectinkomsten Provincie Overijssel  €       427.266   €         76.596   
Projectinkomsten andere overheden  €       302.661  €                   -  €       145.117   

Inkomsten overlopend uit voorgaande jaren ²⁾  €       162.538   

  €       839.325  €         75.000  €       757.038   

      

Overige projectbijdragen     
Projectinkomsten niet-overheden €       105.337   €         84.488   

Inkomsten overlopend uit voorgaande jaren ²⁾  €       184.548   
Te acquireren  €                   -  €       884.291  €                   -   

  €       105.337  €       884.291  €       269.037   

Rentebaten      

      
Rentebaten  €           2.184  €                   -  €           4.086   

  €           2.184  €                   -  €           4.086   

Overige baten      

Overige inkomsten  €           5.596  €                   -  €           4.078   
OV inkomsten oude jaren €           2.000   €                   -   

  €           7.596  €                   -  €           4.078   

      

Totaal baten  €    1.129.431  €    1.140.291  €    1.200.260   

      
¹⁾ Van de Stichting Natuur en Milieufederaties ontving NMO een reguliere bijdrage van € 118.000,= over 2016.  

Als extra projectbijdragen is een bedrag van € 24.239,= toegekend over 2016.   

Deze stichting ontvangt gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke  

Milieufederaties beschikbaar stelt voor projecten. In 2016 is 95,2 % van alle toekenningen in Stichting  

De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.  

De voorwaarden voor de beneficiënt door de Nationale Postcodeloterij zijn opgenomen in de overeenkomst  

tussen de Stichting Nationale Postcode Loterij NV en Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Een kopie 

hiervan is bij Natuur en Milieu Overijssel op te vragen. In 2011 is deze overeenkomst verlengd tot 2015. 

Eind 2015 is deze overeenkomst na een uitgebreide evaluatie verlengd tot 2020.   

      

Van de Provincie Overijssel ontving NMO een subsidie van € 75.000,= voor het Groen Vrijwilligerswerk over 2016,  

in een gezamenlijke subsidie met Landschap Overijssel, vastgelegd in het besluit van 6 juli 2016, kenmerk 
2016/0178512.  
Daarnaast heeft NMO een bedrag van € 34.398,= in 2016 mogen besteden van de subsidie uit 2015.   

      

De overige subsidies en projectinkomsten zijn incidenteel.   

      

 ²⁾ Door de stelselwijzing in de balans komt de post Onderhanden Werk naar volgend jaar niet meer apart 

 in de toelichting voor, maar is deze verwerkt in de bijdragen.    
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5.8 Toelichting lastenverdeling            

Op grond van richtlijn 650 dienen de kosten van Beheer en Administratie als separate kostenpost in de jaarrekening zichtbaar te worden    

gemaakt. In onderstaande tabel is weergegeven op welke wijze de kosten van Beheer en Administratie aan de doelstellingen worden toegerekend.   
Bestemming Doelstellingen 

      
Lasten 

Beheer en 
admie 

Werkelijke 
lasten 2016 

Begrote 
lasten 2016 

Werkelijke 
lasten 2015 

 

                   

Lasten 2016 Landelijk 
gebied 

Water Energie Voedsel en 
gezondheid 

Circ 
economie 

Stedelijk 
gebied 

Educatie 
en 
bewustw 

Achterban en 
belangenbeharti-
ging 

        

 

             
 

Personeelskosten €    78.959   €    51.497   €  146.326  €    47.321  €     7.910  €    84.789  €  122.972  €    64.640  €    124.586  €    728.999  €    819.179  €    753.791  
 

Directe beheer en adm kosten €              -  €               -  €               -  €               -  €             -  €               -  €               -  €               -  €      22.259  €       22.259  €      17.000  €      15.643  
 

Publiciteit en communicatie €            21  €            13  €            38  €            12  €            2  €            22  €            32  €            17  €             33  €            191  €        5.000  €           904  
 

Huisvestingskosten €      7.325  €      4.777  €    13.574  €      4.390  €        734  €      7.865  €    11.408  €      5.996  €      11.557  €       67.626  €      76.500  €      81.288  
 

Kantoor- en algemene kosten €      4.200  €      2.739  €      7.784  €      2.517  €        421  €      4.510  €      6.542  €      3.439  €        6.627  €       38.780  €      59.500  €      40.512  
 

Afschrijving en rente €              -  €               -  €               -  €               -  €             -  €               -  €               -  €               -  €        3.314  €         3.314  €        5.000  €        3.129  
 

Directe projectkosten €              -  €      3.912  €    10.053  €    10.782  €             -  €  115.865  €  115.308  €      7.147  €                -  €    263.067  €    233.111  €    275.450  
 

 €    90.504  €    62.939  €  177.775  €    65.022  €     9.066  €  213.052  €  256.262  €    81.238  €    168.376  € 1.124.235  € 1.215.290  € 1.170.717  
 

Beheer en administratie €    21.996  €    14.346  €    40.763  €    13.182  €     2.203  €    23.620  €    34.257  €    18.007  €   -168.376        
 

Totaal €  112.500  €    77.285  €  218.538  €    78.205  €   11.269  €  236.672  €  290.519  €    99.246  €                -  € 1.124.235  € 1.215.290  € 1.170.717  
 

Baten          € 1.129.431  € 1.140.291  € 1.200.260  
 

Besteed aan doelstellingen als percentage van de baten       100% 107% 98% 
 

Besteed aan doelstellingen als percentage van de lasten       100% 100% 100% 
 

Kosten B&A t.o.v. totale kosten.        15,0%    
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De kosten zijn zoveel als mogelijk toegerekend aan de doelstellingen op basis van de urenregistratie. De directe projectkosten zijn rechtstreeks aan de doelstellingen 

 toegerekend. Voor zover kosten niet direct zijn toe te wijzen aan de doelstellingen zijn deze verantwoord onder Beheer en Administratie. Dit betreft o.a. kosten van   
directie en ondersteuning, die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan de doelstellingen. De kosten van Beheer en Administratie zijn toegerekend  
 aan de doelstellingen naar rato van de rechtstreeks toegewezen kosten (excl. directe projectkosten). De kosten van beheer en administratie zijn in 2016    

14,9% van de  totale kosten (2015 13,3 %).            
 

 Natuur en Milieu Overijssel hanteert de volgende normen voor de verschillende kengetallen, vastgesteld i.s.m. de landelijke NMF:    
 

 - kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten uit eigen fondsenwerving      n.v.t.   
 

 - besteed aan doelstelling t.o.v. van de baten        100%   
 

 - besteed aan doelstelling (voor verdeling kosten beheer en administratie) t.o.v. de lasten     80%   
 

 - kosten beheer en administratie t.o.v. van de lasten        20%   
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5.8 Toelichting lastenverdeling    

  Werkelijk   Begroot   Werkelijk  

 2016 2016 2015 

Lasten    

    

Personeelskosten  €    728.999   €      819.179   €    753.791  

Publiciteit en communicatie  €           191   €          5.000   €           904  

Huisvestingskosten  €      67.626   €        76.500   €      81.288  

Kantoor- en algemene kosten  €      38.780   €        59.500   €      40.512  

Directe Beheer en Administratiekosten   €      22.259   €        17.000   €      15.643  

Afschrijving   €        3.314   €          5.000   €        3.129  

Directe activiteitenkosten uitvoering projecten  €    263.067   €      233.111   €    275.450  

       

 €  1.124.235  €    1.215.290  €  1.170.717  

    

Personeelskosten    

Brutoloon   €    563.943   €      604.101   €    583.383  

Mutatie reservering vakantiegeld juni t/m december   €        2.320    €       -6.109  

Werkgeverskosten sociale verzekeringen   €      92.243   €      108.968   €      90.639  

Werkgeverskosten pensioenfonds  €      53.146   €        66.221   €      55.083  

  €    711.652   €      779.290   €    722.995  

Reis- en verblijfkosten   €      25.114   €        23.000   €      29.962  

Wervingskosten   €        2.418   €          3.000   €        8.262  

Deskundigheidsbevordering   €        3.902   €        15.000   €        6.058  

Verzuimrisicoverzekering   €        7.467   €        13.000   €        9.455  

Arbodiensten  €        1.378   €          1.500   €        1.097  

Overige personeelskosten   €      25.298   €        12.500   €        3.338  

  €    777.228   €      847.290   €    781.165  

Af: ontvangen ziekengeld  €      20.491   €                 -   €               -  

Af: doorberekende brutosalarissen aan NME-netwerk  €      27.738   €        28.111   €      27.374  

       

    

  €    728.999   €      819.179   €    753.791  

    

Gemiddeld aantal personeelsleden in fte's 11,55  11,92 11,50  
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De bezoldiging van de bestuurder is in 2016 als 
volgt:    

    

Grondslag: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening   

    

Specificatie    

    

Naam   M.H. Nijboer   G. Wijffels  

    

Functie   Algemeen Directeur  

    

Dienstverband    

Aard   Onbepaald   

Uren  36   

Parttime percentage  100%  

  

01-01 t/m  
31-12   

    

Bezoldiging in euro's    

Jaarinkomen;    

Brutoloon   €        70.510   

Vakantiegeld   €          2.602   

Eindejaarsuitkering   €          6.302   

Variabel inkomen    

    

Totaal Jaarinkomen   €        79.413   

    

SV verzekeringslasten   €          9.803   

Pensioenlasten werkgever   €          8.668   

Belastbare vergoedingen    

Overige beloningen op termijn    

Uitkering beëindiging dienstverband    

    

Totaal Overige lasten en vergoedingen   €        18.472   

    

Totaal bezoldiging 2016   €        97.885   

    

    
Totaal bezoldiging 2015, i.v.m. bestuurswisseling 2 personen  
in 2015  €        31.187  

 €      
71.472  

    

    

    
Er zijn aan de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. 
De bezoldiging voldoet aan de regeling beloning directeuren van goede doelen ten 
behoeve van besturen en raden van toezicht van het CBF. De bezoldiging voldoet aan 
de regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en 
raden van toezicht van het CBF. 
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  Werkelijk   Begroot   Werkelijk  

 2016 2016 2015 

    

Publiciteit en communicatie    

Representatiekosten  €           191   €          5.000   €           904  

    

    €          5.000   €           904  

    

Huisvestingskosten    

Huur  €      39.606   €        43.000   €      39.259  

Leveringen en diensten  €      14.918   €        13.500   €      13.286  

Verhuizing/verbouwing  €        9.777    €      23.143  

Overige huisvestingskosten   €        3.325   €        20.000   €        5.600  

     

  €      67.626   €        76.500   €      81.288  

    

    

    

Kantoor- en algemene kosten    

Kantoorbenodigdheden  €        7.524   €          7.500   €        6.689  

Telefoon- en internetkosten  €        3.579   €          5.000   €        3.402  

Porti- en vrachtkosten  €        2.110   €          1.500   €        1.250  

Druk/kopie/vormgeving   €        7.865   €        12.000   €        7.452  

Abonnementen/vakliteratuur  €        4.135   €          4.500   €        4.079  

Automatiseringskosten  €      10.263   €        14.000   €        8.432  

Overige kosten algemeen  €        2.283   €          7.500   €        7.709  

Kosten inhuren derden  €        1.022   €          7.500   €        1.499  

    

Totaal  €      38.780   €        59.500   €      40.512  

    

    

Directe beheer en administratiekosten    

Accountantskosten  €        8.093   €          6.000   €        5.445  

Administratiekosten  €        4.212   €          5.000   €        4.528  

Bestuurskosten/incl. verg Raad van Toezicht ¹⁾  €        9.954   €          6.000   €        5.671  

    

  €      22.259   €        17.000   €      15.643  

 

 

 

¹⁾ Raad van Toezichtleden ontvangen per jaar een vaste vergoeding. Deze bedraagt voor de voorzitter  

€ 1.000,=/jaar, voor RvT leden met een extra functie, waaronder lid van de auditcommissie € 800,=/jaar en 

voor RvT leden sec € 600,=/jaar.        

Daarnaast zijn er in 2016 kosten gemaakt voor de werving van een nieuw RvT lid.          
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  Werkelijk   Begroot   Werkelijk  

 2016 2016 2015 

Afschrijving     

Afschrijving inventaris  €        3.314   €          5.000   €        3.129  

Afschrijving ICT    €                 -   €               -  

    

  €        3.314   €          5.000   €        3.129  

    

    

Directe activiteitenkosten uitvoering projecten ²⁾    

Loonkosten NME ³⁾  €      27.738   €        28.111   €      27.374  

Drukwerk/kantoor  €        7.994   €          5.000   €      17.203  

Catering/campagne  €      22.103   €        35.000   €      59.220  

Materialen ²⁾  €      94.197   €        15.000   €      23.187  

Inhuren derden  €    111.035   €      150.000   €    148.465  

    

  €    263.067   €      233.111   €    275.450  

    

²⁾ Deze kosten worden rechtstreeks aan de projecten doorberekend. De verschillen ontstaan doordat  

er in bepaalde projecten meer externe kosten zitten. Deze post is moeilijk van tevoren te begroten,  

maar wordt lopende een project aangepast, en alleen opgenomen als er dekking is voor deze  

extra kosten binnen het project. In 2016 heeft de stichting o.a. geld uit subsidies ontvangen om initiatieven  

te ondersteunen, en deze bedragen 1 op 1 doorbetaald aan de initiatieven. Dit is geboekt onder materialen. 

Het betreft in 2016 een totaalbedrag van € 70.000,=    

³⁾ Rechtstreeks toegerekende loonkosten aan het NME-netwerk.    

    

5.9  Werkelijk versus begroot resultaat      

       
Er is een positief resultaat gerealiseerd van € 5196,=.  Begroot was een resultaat van € -75.000,= 

        

       

 Baten, gerealiseerd € 1.129.431     

 Baten, begroot € 1.140.291     

 Verschil  -€ 10.860    

       

 Lasten, gerealiseerd € 1.124.235     

 Lasten, begroot € 1.215.290     

 Verschil  -€ 91.055    

       

 Saldo verschil met begroting € 80.195    
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5.10  Overige gegevens       

        

        
Statutaire regeling betreffende de resultaatbestemming    

        
In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de 

resultaatbestemming.       

        
Bestemming van het resultaat over het boekjaar    

        
Het positieve resultaat over 2016 is als volgt     
 toegevoegd aan de reserves van de stichting:     
Continuiteitsreserve    € 22.637  
Bestemmingsreserve verhuis- en inrichtingskosten € -17.440  

        

     € 5.197  

        

        

        

        

        

        
Nevenvestigingen       

        
Geen 
nevenvestigingen.       

        
5.11 Controle verklaring      

        
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hierna 
opgenomen.  
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Hoofdstuk 6 De Raad van Toezicht 
 

Algemeen 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het naleven van de wet en van de statuten 

van NMO, en op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken. De Raad staat het 

Bestuur (de directeur) met raad ter zijde en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. 

 

Vergaderingen Raad van Toezicht 

De Raad vergaderde in 2016 vijf keer, te weten op 10 februari, 24 maart, 15 juni, 26 oktober en 13 

december. 

De vergadering van 15 juni was voor een deel buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder 

Matthijs Nijboer. 

 

Samenstelling Raad 

De Raad was in 2016 als volgt samengesteld: 

- dhr. drs. A. (Bert) Vroon; voorzitter; in functie: 11-12-2013 

- mevr. ir. M.J.L.A. (Marianne) Langeslag-Linssen; vicevoorzitter; in functie: 28-09-2011 

- dhr. dr. L.J. (Lieuwe) Dijkstra; in functie: 16-12-2008 

- dhr. drs. A. (Alex) Kuiper; in functie: 22-12-2009 (13-12-2016 afgetreden) 

- dhr. ir. R.A.F. (René) Nij Bijvank; in functie: 28-09-2011 

- dhr. ing. H.M. (Hans) Pohlmann; in functie: 17-09-2014 

- dhr. D. (Dirk) Getkate RA MBA; in functie: 26-10-2016 

 

De Raad onderging dit verslagjaar twee wijzigingen: 

De heer Dirk Getkate is per 26-10-2016 toegetreden en de heer Alex Kuiper is per 13-12-2016 

afgetreden. 

 

De heer Bert Vroon, voorzitter, werd voor een nieuwe termijn van 3 jaar herbenoemd. 

 

Rooster van aftreden 

Zie bijlage 7. 

 

Functies en nevenfuncties Raad van Toezicht 

Drs. A. Vroon: 

- Voorzitter Participatieraad Sociaal Domein Gemeente Ommen 

- Vicevoorzitter Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen 

- Voorzitter Raad van Toezicht KCZB te Voorschoten 

 

Ir. M.J.L.A. Langeslag-Linssen: 

- Manager bedrijfsvoering gemeenten Meppel en Westerveld 

 

Dr. L.J. Dijkstra: 

- Senior adviseur landschapsecologie Gemeente Zwolle 

 

Drs. A. Kuiper: 

- Directeur instellingen ING 

- Lid Kerkenraad Geref. Kerk Zwolle-Zuid 

- Lid RvT Stichting Sprank 
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Ir. R.A.F. Nij Bijvank: 

- Strategisch adviseur Waterschap Vechtstromen 

 

Ing. H.M. Pohlmann: 

- Manager Arcadis Nederland 

- Bestuurslid Commissie Winkelgebied Wijhe 

- Voorzitter Deelcommissie Overheid en Financiën (Algemene Wijhese Ondernemersvereniging) 

- Lid Werkgroep Anti-verstoring Dutch Birding Association 

 

D. Getkate RA MBA: 

- Directeur Rabobank tot 1 december 2016 

- Fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad van de gemeente Wierden 

- DGA (directeur/grootaandeelhouder) Getkate Support BV (beleggingsinstelling) 

 

Auditcommissie 

In 2016 heeft de Auditcommissie de volgende samenstelling: 

- dhr. drs. A. Kuiper  

- dhr. drs. F.M. Galesloot RA (extern lid) 

- dhr. ing. H.M. Pohlmann 

- dhr. D. Getkate RA MBA 

 

De Auditcommissie onderging dit verslagjaar drie wijzigingen: 

De heer D. Getkate is per 13-12-2016 toegetreden en de heren F.M. Galesloot RA en A. Kuiper zijn 

per 13-12-2016 afgetreden. 
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Gespreksthema’s Raad van Toezicht 

 

Toekomst NMO 

2016 was het eerste jaar waarin NMO niet meer kon rekenen op een provinciale project(en)subsidie. 

Die bedroeg in 2015 nog € 400.000,--. 

NMO had hierop in 2014 en 2015 al gepreludeerd in zijn strategische verkenningen en in het 

aantrekken van een nieuwe directeur, de heer Matthijs Nijboer, met bewezen consultancy- en 

acquisitie-ervaring in een commerciële en dienstverlenende wereld. Bovendien werd de begroting voor 

2016 verlaagd met € 200.000,-- ten opzichte van het totaal oorspronkelijke (2015) budget, zodat de 

extra acquisitiedoelstelling ten opzichte van 2015 tot € 200.000,-- beperkt bleef. Daarvan werd 

uiteindelijk ook € 75.000,-- veilig gesteld door provinciale subsidie voor vrijwilligerswerk voor 2016, 

2017 en 2018.  

 

Toch bleef de vraag manifest hoe NMO het wegbezuinigen van circa ⅓ deel van zijn begroting zou 

doorstaan. Wij zijn dankbaar dat ook in deze situatie NMO zijn veerkracht bewees. 

Werd voor 2016 een exploitatieverlies van € 75.000,-- begroot, uiteindelijk was voor NMO het resultaat 

€ 5.196,= positief.  

Zo kan NMO als ideële organisatie met vertrouwen de toekomst in. Ook 2017 ziet er voor NMO 

financieel gezond uit, de orderportefeuille is goed gevuld en de acquisitie inspanningen worden 

beloond. Wij zijn de Provincie Overijssel erkentelijk voor haar positieve rol in deze transitie. 

Zo kan NMO blijven gaan voor zijn vrijwilligers en voor zijn authentieke natuur-, milieu- en 

educatietaken. 

Wij zijn als RvT trots op onze directeur, onze medewerkers en werkorganisatie voor dit geleverde 

resultaat. 

 

Vergaderingen RvT 

De RvT vergaderde vijf keer, te weten op 10 februari, 24 maart, 15 juni, 26 oktober en 13 december. 

Tussentijds bespraken de voorzitter en de directeur de operationele voortgang. 

 

Jaarrekening en jaarverslag 2015 

De jaarrekening werd met een positief resultaat van 30k vastgesteld. Tezamen met een inzet van een 

deel van de reservering op de verhuizing/verbouwing van 15k steeg de reserveringstoename met 45k. 

Buiten aanwezigheid van de directeur sprak de auditcommissie met de accountant over de 

transparantie in de administratieve organisatie. Er zijn geen onregelmatigheden (fraude, onjuist 

declaratiegedrag e.d.) geconstateerd. 

Afgesproken wordt dat voortaan in de RvT vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld de 

accountant aanwezig is. Hiermede wordt de professionele rol van de RvT zichtbaar. 

Op voorstel van de accountant besluit de RvT een continuïteitsreserve na te streven die voor één jaar 

de personele kosten van NMO dekt. De RvT stelt ook het (activiteiten)jaarverslag 2015 vast. 

 

De RvT besluit het externe lid van de auditcommissie, dat reglementair in december 2016 aftreedt, te 

vervangen door een roulerend tweede lid uit de RvT. Dit ten behoeve van betrokkenheid van de Raad 

op het financiële beleid. 

De RvT herbenoemde de accountant, mevrouw drs. J. Langenhof RA van Accountantskantoor KRC 

Van Elderen. 

 

Vertrek Alex Kuiper en Frank Galesloot 

Eind 2016 vertrok het lid van de RvT, tevens voorzitter auditcommissie Alex Kuiper. Hij ambieerde 

geen (reglementaire) derde termijn van drie jaar. Tevens vertrok het externe lid van de auditcommissie 

Frank Galesloot, door het bereiken van het einde van zijn reglementaire termijn van twee maal drie 

jaar. Beiden waren nauw betrokken bij het financieel gezond maken van NMO. Hen zijn wij veel dank 

verschuldigd. 
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Benoeming Dirk Getkate 

In de plaats van de vacature-Alex Kuiper benoemde de Raad via een externe wervingsprocedure de 

heer Dirk Getkate uit Wierden, werkzaam in de financiële dienstverlening. Ook hij wordt voorzitter 

auditcommissie. 

 

Beleidsaccenten 2016-2017 

De RvT besprak de beleidsaccenten voor 2016 en 2017 en stelde deze vast. 

 

Nieuwe binding en structuur NMO 

De Stichting NMO heeft een grote “achterban”, maar kent geen leden. Tevens wordt NMO steeds 

“ondernemender”, met alle fiscale en financiële risico’s van dien. Want NMO heeft een ANBI-status.  

Wat betekenen deze uitdagingen voor NMO? Zijn er óók ten behoeve van de “legitimiteit” andere 

organisatiemodellen denkbaar? Bijvoorbeeld een coöperatie? Bij deze discussie die de RvT startte 

-afronding wordt voorzien in 2017- kan ook de Stichting Natuur en Milieu Actief betrokken worden. 

 

Benoeming Matthijs Nijboer in vaste dienst 

Na een tijdelijk contract van één jaar benoemde de RvT de directeur van NMO voor onbepaalde tijd. 

De Raad is content met de ingeslagen koers, de ingezette beweging, de geboekte resultaten, de 

perspectieven en de samenwerking. 

 

Vaststelling begroting 2017 en beleidsplan 2017-2019 

De Raad stelde beide stukken vast. 

 

Participatieovereenkomst landelijke Natuur- en Milieufederatie 

NMO participeert in de landelijke federatie en stelde met deze Stichting een participatieovereenkomst 

op. Met een delegatie vanuit de RvT van die federatie hadden directeur en voorzitter een 

kennismakingsgesprek. 

 

Bezoldiging RvT 

De RvT stelde een meer eenvoudige regeling en honorering voor de Raad vast. 

Het betrof in honorering een bescheiden aanpassing. 

 

Ontmoeting met Personeelsvergadering 

Op 17 november sprak een delegatie vanuit de Raad met de Personeelsvergadering. Dit is een 

jaarlijks terugkerend gesprek. 

Afgesproken werd meer dynamiek in de ontmoeting te leggen, door in een deel mét en in een deel 

zónder de directeur te overleggen. 

 

Herbenoeming Bert Vroon als voorzitter Raad van Toezicht 

De Raad besloot op basis van een positieve evaluatie zijn voorzitter voor een nieuwe, tweede termijn 

van drie jaar te herbenoemen. 

 

Bert Vroon, voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage 1   Begrote exploitatierekening 2017   
     

       

Omschrijving  Begroting   Begroting   Werkelijk  

 2017 2016 2016 

        

    
Baten.    

    
Subsidie Provincie Overijssel  €             75.000   €             75.000   €           109.398  

    
Overige subsidies en inkomsten  €             66.000   €             66.000   €           877.794  

    
Mutatie onderhanden werk  €                     -   €             25.000   €                     -  

    
De Natuur- en Milieufederaties  €           115.000   €           115.000   €           142.239  

    
Nog te acquireren  €           985.209   €           859.290   €                     -  

    

  €        1.241.209   €        1.140.290   €        1.129.431  

    
Lasten.    

    
Personeelskosten  €           843.009   €           819.179   €           728.999  

    
Huisvestingskosten  €             79.000   €             76.500   €             67.626  

    
Algemene kosten  €           119.200   €             86.500   €             64.543  

    
Activiteitenkosten projecten  €           200.000   €           233.111   €           263.067  

    
Resultaat  €                     -   €            -75.000   €              5.196  

       

    

  €        1.241.209   €        1.140.290   €        1.129.431  
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Bijlage 2     Overzicht betalingen 2016 Stichting De Natuur en Milieufederaties. 

   

   

 NPL Bijdrage 2016 vrij besteedbaar €           118.000 

   
PR 1408 Green deal sport  €               2.400 

PR 1409 Vergroening bebouwde omgeving €               1.760 

PR 1503 Duurzaam door €             12.750 

PR 1507 Voetafdruk €               2.000 

PR 1510 WoL  €             18.280 

PR 1518 Sportvelden €                  640 

PR 1604 Milieustudie WoL voorschot €             21.050 

PR 1607 Duurzaam Door €             11.575 

 Project Buurkracht €               2.000 

   

TOTAAL   €           190.455 

      

   
In 2016 is 95,2% van alle toekenningen aan de Stichting De Natuur en Milieufederaties 

afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.  
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Bijlage 3  Personeel 

 

Medewerkers in en uit dienst:  

 

Medewerkers uit dienst:  

• Gerben Mensink, Projectleider Ruimtelijke Ordening, per 14 augustus 2016 

 

Medewerkers in dienst: 

• Maarten Van Dongen, Projectleider Circulaire Economie per 19 september 2016 

• Leader Broere, Projectleider Circulaire Economie per 19 september 2016 

 

Op 31 december 2016 waren de volgende medewerkers in dienst: 

 

• Gerda van den Berg, Secretaresse 

• Annelies van der Blij, Educatie voor Duurzame ontwikkeling  

• Sylvia ter Heegde, Financiën en Control 

• Loet van der Heijden, Projectleider Energie en Duurzaamheid 

• Marlous Goeman, Projectleider Energie en Duurzaamheid 

• Daniëtte Kisjes, Secretaresse 

• Livia Leysen, Adviseur Communicatie en PR 

• Leander Broere, Projectleider Ruimtelijke Ordening 

• Maarten van Dongen, Projectleider Circulaire Economie 

• Matthijs Nijboer, Directeur 

• Willem Seine, Projectleider Water, Voedsel en Energie  

• Ruud Pleune, Projectleider Natuur, Landschap en Landbouw 

• Alma Streefkerk, Projectleider Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 

• Peter Adema, Adviseur Communicatie en IVN-Consulent 

• Annefloor Zuurbier, Projectleider Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 
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Bijlage 4 

 

Verantwoordingsverklaring  

 
De leden van de Raad van Toezicht en van het Bestuur van Natuur en Milieu Overijssel 

onderschrijven de volgende principes: 

 

1. Binnen de instelling is de functie ‘toezicht houden’ (goedkeuren van plannen, en het kritisch 

volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van 

de ‘uitvoering’. 

 

2. De instelling werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig 

gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  

 

3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

 

In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de organisatie invulling geeft 

aan deze principes. 

 

 

Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

 

Bij Natuur en Milieu Overijssel is de uitvoering van de functie beleid en (dagelijkse) leiding enerzijds 

gescheiden van de functie ‘toezicht houden’ anderzijds. De eerste functie ligt bij het bestuur, de 

tweede bij de Raad van Toezicht. Deze scheiding is vastgelegd in de statuten. 

 

De Raad van Toezicht (toezichthouder) evalueert haar taak en positie. Sinds 2011 is een 

auditcommissie actief. Bij wijziging van de samenstelling van de Raad van Toezicht kan de 

taakverdeling van de leden bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd op basis van de 

deskundigheden van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht. 

 

 

Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  

 

De stichting Natuur en Milieu Overijssel heeft volgens de statuten ten doel “bevordering van het 

behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en milieu, alles in de meest ruime zin, in het 

bijzonder in de provincie Overijssel”. Zij heeft dat doel geconcretiseerd in de volgende missie:  

 

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en 

duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van 

Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving. 

 

Vanuit onze missie werken we toe naar een toekomstbestendig Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel 

wil een omslag maken naar een circulaire economie en een vitale leefomgeving en de kracht van de 

samenleving versterken. 

 

Natuur en Milieu Overijssel heeft in de afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan verbetering van de 

projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle beleidsmatige en projectmatige activiteiten zijn 

gericht op het realiseren van de doelstelling van Natuur en Milieu Overijssel. 
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Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats: 

• De directie stelt jaarlijks een begroting vast, waarin onder meer de gewenste resultaten, begrote 

kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd.  

• In de organisatie worden jaarlijks programma’s opgesteld. Deze programma’s zijn gebaseerd op 

keuzes in het meerjarenbeleidsplan.  

• De directie stelt een meerjaren beleidsplan op waarin de doelstellingen voor de komende jaren 

zijn vastgelegd. Dit beleidsplan wordt besproken met medewerkers en Raad van Toezicht, en na 

verwerking van geleverde input vastgesteld.  

• De medewerker Financiën en Control stelt een jaarrekening op conform de Richtlijn 650 Fonds 

wervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de jaarrekening van een 

goedkeurende accountantsverklaring. De accountant rapporteert aan het bestuur over de 

jaarlijkse accountantscontrole. De Raad van Toezicht toetst de jaarrekening en keurt deze goed. 

• De directie stelt jaarlijks een overzicht op van de gerealiseerde prestaties, de gerealiseerde uren 

en kosten, met per project informatie over de gerealiseerde financiering, te weten subsidies en 

overige bijdragen. De inhoudelijke verslaglegging wordt samengevat in het jaarverslag, dat door 

geïnteresseerden kan worden opgevraagd. De werkwijze van de organisatie wordt voortdurend 

geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt over verbeteringen van de aanpak in de toekomst. 

• De taken, bevoegdheden en procedures rond de besteding van de financiële middelen zijn 

vastgelegd in de Administratieve Organisatie.  

 

 

Ad 3 Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

 

Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen leefomgeving. 

Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale activiteiten in Overijssel. 

Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk van contacten. 

 

Gerelateerd aan onze doelstelling zijn belanghebbenden: 

1. Plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Overijssel 

2. Beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het 

terrein van natuur, milieu en landschap in Overijssel  

3. Samenwerkingspartners, waaronder de terrein beherende organisaties (Landschap Overijssel, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, 

waterschappen, bedrijven etc.  

 

De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de activiteiten van Natuur en Milieu 

Overijssel te vergroten. Concrete voorbeelden van de uitvoering van de communicatiestrategie zijn: 

• Onze website waarmee op een heldere manier inzicht wordt gegeven in visie, taken en rollen van 

Natuur en Milieu Overijssel, haar activiteiten en die van haar collega-organisaties 

• De digitale nieuwsbrief Notendop, waarmee geïnteresseerden actief worden geïnformeerd over 

actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

• Facebook en Twitter, waarbij we onderdeel zijn van diverse communities. 

 

Natuur en Milieu Overijssel maakt jaarlijks een publieksversie van haar activiteiten, en een zakelijk 

jaarverslag. Het magazine ENNEMMO (publieksversie) wordt verspreid onder alle betrokkenen en is 

te downloaden via de website van NMO, www.natuurenmilieuoverijssel.nl. Het zakelijk jaarverslag 

wordt verstuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, de Nationale Postcode 

Loterij, het Centraal Bureau Fondsenwerving, het Nationaal Groenfonds, de Raad van Toezicht, de 

provinciale Natuur en Milieufederaties, en kan worden opgevraagd via een link op de website.  

 

  

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/
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Iedereen is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde 

strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren; onze website naast facebook 

is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden op prijs gesteld en worden 

in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 

 

Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen, als zij het 

bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van 

inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten is in 2005 de 

Klachtenprocedure Natuur en Milieu Overijssel vastgesteld. 

Doelstellingen van deze procedure zijn: 

1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad naar de 

aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken. 

2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort en 

de ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot aanbevelingen om 

werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.  

 

De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij Natuur en Milieu Overijssel op te vragen. 

 

 

Aldus vastgesteld te Zwolle door het bestuur van Natuur en Milieu Overijssel op 23 maart 2017. 

 

 

 

Ir. M.H. Nijboer 

Bestuurder 
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Bijlage 5 Aangesloten groepen 

 

Gemeente Almelo 

• IVN Almelo 

• KNNV Twenthe 

• Stichting Natuurlijk Twente (NAT) 

• Nivon Almelo 

 

Gemeente Borne 

• Natuur en Milieuraad Borne 

 

Gemeente Deventer 

• Natuur en Milieuvereniging Bathmen 

• KNNV Deventer 

• IVN Deventer 

• Nivon Deventer-Zutphen 

• Stichting Groen en Mens 

• Deventer Bomenstichting 

• Stichting Natuurboeren 

• Vogelwerkgroep De IJsselstreek 

 

Gemeente Dinkelland 

• Heemkunde Denekamp 

• Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum 

• Heemkunde Weerselo 

• Natura Docet Wonderryck Twente 

 

Gemeente Enschede 

• KNNV Enschede 

• IVN Enschede 

• Nivon Enschede 

• Vereniging Vrienden van de Twentse Welle 

• Stichting Houd Driene Groen 

• Stichting Natuur en Milieuraad Enschede 

• VMDLT 

 

Gemeente Haaksbergen 

• IVN Haaksbergen 

• Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen 

 

Gemeente Hardenberg 

• Natuuractiviteitencentrum De Koppel 

• IVN Hardenberg-Gramsbergen 

• Weidevogelbescherming Avereest 

• Natuurwerkgroep De Reest 

• Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel 

• Stichting Das en Vecht 

• Stichting Bollenteelt Hardenberg 
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Gemeente Hellendoorn 

• Centrum voor Natuur en Milieu Educatie 

• IVN Hellendoorn-Nijverdal 

• Stichting Milieuraad Hellendoorn 

• Vogelwerkgroep Midden-Overijssel 

 

Gemeente Hengelo 

• Stichting Natuur en Milieuraad Hengelo 

• IVN Hengelo 

• Nivon Hengelo 

• KNNV Hengelo-Oldenzaal 

 

Gemeente Hof van Twente 

• Stichting De Groene Hof 

• Nivon Goor 

• IVN Markelo 

• IVN Diepenheim 

 

Gemeente Kampen 

• Natuurvereniging IJsseldelta 

 

Gemeente Losser 

• IVN Losser 

 

Gemeente Oldenzaal 

• IVN Oldenzaal 

• Stichting Milieuoverleg Oldenzaal 

• Nivon Oldenzaal 

 

Gemeente Olst-Wijhe 

• IVN  De Grutto Olst-Wijhe 

 

Gemeente Ommen 

• Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek 

 

Gemeente Raalte 

• IVN Raalte 

 

Gemeente Rijssen-Holten 

• IVN Rijssen 

 

Gemeente Staphorst 

• Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst 

 

Gemeente Steenwijkerland 

• KNNV De Noordwesthoek 

• IVN Noordwest Overijssel 

• Natuur en Milieuplatform Steenwijkerland 

• Stichting Natuurlijk-Jonen 
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Gemeente Twenterand 

• IVN Den Ham-Vroomshoop 

• KNNV Vriezenveen 

• Stichting Milieuraad Den Ham-Vroomshoop 

• Stichting Engbertsdijksvenen 

 

Gemeente Wierden 

• Stichting Natuur en Milieu Wierden 

 

Gemeente Zwolle 

• IVN Zwolle 

• KNNV Zwolle 

• Milieuraad Zwolle 

• Nivon Zwolle 

• Avifauna Zwolle 

• Resto Van Harte Zwolle 

• A Rocha Zwolle 

 

Provinciaal/regionaal 

• Het Oversticht 

• Landschap Overijssel 

• Sluuspoort Zwartsluis
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Bijlage 6 Overzicht van de door ons georganiseerde evenementen in 2016 

Datum Naam activiteit Aantal deelnemers Locatie (met websitelink) Projectleider 
7 januari MVO Award (ISM DORZ, op de 

nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW 
regio Zwolle en MKB Regio Zwolle) 

(Wij hebben niet mogen 
uitnodigen voor de 
bijeenkomst zelf. Maar 
de Hollandzaal bij 
Mooirivier was vol 
volgens VNO-NCW en 
daar passen maximaal 
500 mensen in) 

Mooi Rivier, Dalfsen MG 

7 januari 2de schetsontwerp KAS Bornerbroek/ 
Morsdroog 

10 Bornerbroek AZ 

12 januari Startbijeenkomst Adviseurs v/d 
Toekomst – Ruimte voor de Vecht 
(docenten en opdrachtgevers) 

25 Internationale school Eerde, 
Kasteellaan 1, Ommen 

AS 

14 januari Groene Twinkeling +/- 200 Geb en Gaia LL / AZ 

19 januari Startbijeenkomst Adviseurs v/d 
Toekomst – Duurzame 
drinkwaterbronnen (docenten en 
opdrachtgevers) 

15 Het Groene Lyceum (Almelo) AS 

21 januari Groene Loper Oldenzaal  Ong. 25  Impuls Oldenzaal  LvdH 

25 januari Bewonersbijeenkomst Ontwerpplan 
Klimaatactief Bornebroek, Almelo 

40 Café Brockie, Bornerbroek AZ / WS 

27 januari Overijsselse Commissie 
Boomfeestdag bijeenkomst 1 

9 Zwolle PA 

5 februari Overijsselse Commissie 
Boomfeestdag bijeenkomst 2 

8 Zwolle PA 

10 februari Groene Loper Enschede  Ong. 35  LvdH 

18 februari Inspiratiebijeenkomst KAS bij 
Vechtstromen. Provincie 
organiseerde. Wij deden invulling met 
Landschap Overijssel. 

40 Waterschap Vechtstromen AZ 

19 februari Bewonersbijeenkomst 
participatietraject Ommermars (i.s.m. 
Natuur en Milieu de Vechtstreek) 

100 http://www.pkn-ommen.nl/ 
 

RP 

23 februari Training Groene Visite Oldenzaal 15 Oldenzaal AZ 

http://www.mooirivier.nl/
http://eerde.nl/
http://eerde.nl/
http://www.aoc-oost.nl/het-groene-lyceum/
http://www.pkn-ommen.nl/
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3 maart Bijeenkomst Eiwittransitie met 6 
NMF's 

8 Nooterhof, Zwolle WS 

11 maart Expeditie IJsselvecht Delta 60 Genemuiden AZ 

14 maart Natuurinspiratiebijeenkomst 
Alzheimercafé Zwartsluit 

50 Zorgcentrum De Schans, Zwartsluit AZ 

15 maart Expeditie IJsselvecht Delta 30 Genemuiden AZ 

16 maart  Groene Loper Enschede  30  Robson Enschede  LvdH  

16 maart Training gidsen Expeditie Uiterwaard 
Zwolle 

12 Wijkcentrum Reyersdam, Kampen AS 

16 maart Boomfeestdag 100 Zwolle PA 

22 maart Sleutelfigurenbijeenkomst pilot Zwolle 
Groen van Betekenis 

20 Wijkboerderij de Klooienberg RP (AS, want pilot 
Zwolle) 

23 maart Ondersteuningsbijeenkomst Groene 
Loper Zwolle 

40 Doepark Nooterhof AS 

24 maart Expeditie IJsselvecht Delta 60 Genemuiden AZ 

31 maart Leerbijeenkomst gemeenten voor 
ondersteuning bewonersinitiatieven 
natuurbeheer 

9 http://houtmaat.nl/ 
 

RP 

Maart - December 14 activiteiten Natuurlijk Fit Totaal naar schatting 600 Zwolle en Heino PA 

Maart - December 12 activiteiten Natuurlijk Fit Totaal naar schatting 120 Staphorst en Heino PA 

5 april Workshops Clean Tech Tomorrow 
Congres (door Ruud, Willem en 
Matthijs) 

Wisselend Almen (Gelderland) Geen. Coördinatie 
grotendeels vanuit 
RP 

6 april Bewonersavond project Groen van 
Betekenis, Flats Rembrandtlaan, 
Enschede 

10  Aula ‘De Wissel’, Paulus Moreelstraat, 
Enschede 

WS 

12 april Energiecafé Twente  15 Stichting Beien, Meeuwenstraat 160, 
Enschede 

 

14 april Groene Loper Oldenzaal  20  Boerderij Impuls  LvdH  

18 april  Energiecafé Oldenzaal-Losser  10 Café in Oldenzaal  LvdH 

20 april Scan Leefbare wijken Haaksbergen 1 25 School Haaksbergen LvdH  

22 april Bloemenlint Zwolle (publieksactie) 1000 Locaties van verschillende 
bewonersinitiatieven en scholen uit 
Zwolle 

AS 

23 april Gidsentraining Expeditie Uiterwaard 
Kampen 

12 Natuurgebied Scherenwelle AS 

7 mei Rietplant Expeditie 25 Kampen AZ 

11 mei Rietplant Expeditie 20 Kampen AZ 

http://www.ijsselheem.nl/contact/de-schans
http://www.reyersdam.nl/
https://www.traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-de-klooienberg/
http://www.doeparknooterhof.nl/
http://houtmaat.nl/
http://www.wilsum.info/dorpsbelangen/dorpsbelangen-scherenwelle.html
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18 mei Schetsbijeenkomst Groen van 
Betekenis pilot Zwolle 

15 Wijkboerderij de Klooienberg RP (AS, want pilot 
Zwolle) 

19 mei Symposium Sport en Natuurbeleving 
(NMF landelijk) 

1000 Sportcentrum Papendal AS 

26 mei Eindevenement Adviseurs v/d 
Toekomst 

250 Statenzaal provinciehuis Zwolle AS 

26 mei Bijeenkomst Samenwerken aan 
Nieuwe Energie 

+/- 60 aanwezigen Theaterhotel Almelo MN is trekker (MG 
ondersteunt) 

26 mei Scan leefbare wijken Haaksbergen 2 50 School in Haaksbergen  LvdH 

Mei - Juni Parels van het Landschap 4 locaties 15 + 50 + 30 + 30 = 125 
totaal, (en meer bereik 
via social media) 

Engbertsdijksvenen, Jonen, Raalte en 
Paasloo 

PA 

4 juni Groen van Betekenis: feestelijke 
opening tijdelijke natuur in Steenwijk 

Enkele tientallen Steenwijk Noord RP, maar MG voor 
Steenwijk 

6 juni Eindbijeenkomst Groen van Betekenis 16 http://www.doeparknooterhof.nl/ 
 

RP 

9 juni Provinciale Groene Loper 
Netwerkbijeenkomst 

25 Diverse bewonersinitiatieven uit 
Zwolle 

AS 

10 juni Veldsymposium 90 Beerze AZ 

11 juni Rietplant Expeditie 20 Kampen AZ 

11 juni Bewonersmiddag Ontwerpplan Groen 
van Betekenis, Flats Rembrandtlaan, 
Enschede 

14 Drum- en Marchingband 
Enschede, Bruggertstraat 48, 

Enschede 

WS 

11 juni 11 slootjesdagen met IVN-afdelingen 250 totaal naar schatting 11 verschillende locaties in heel 
Overijssel 

PA 

13 juni Bewonersbijeenkomst KAS Aa-landen 10 Zwolle AZ 

14 juni  Vervolg schetsbijeenkomst Groen van 
Betekenis pilot Zwolle 

15 Wijkboerderij de Klooienberg RP (AS, want pilot 
Zwolle) 

16 juni Inspiratiebijeenkomst IVN 
communicatie 

20 Nijverdal PA 

21 juni Energiecafé West-Overijssel  +/- 25 Zwolle MG 

24 juni Saerbeck Enschede 50 Enschede  Saerbeck MG 

29 juni Groene Loper Enschede  25 De Forelderij Enschede LvdH  

14 juli Voedselbos bijeenkomst community of 
practise 

12 Raalte PA 

31 augustus Bewonersbijeenkomst KAS Aa-landen 10 Zwolle AZ 

12 september Bewonersbijeenkomst KAS Aa-landen 10 Zwolle AZ 

https://www.traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-de-klooienberg/
http://www.sportcentrumpapendal.nl/home
http://www.doeparknooterhof.nl/
https://www.traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-de-klooienberg/
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14 september Inspiratiebijeenkomst Biodiversiteit 
voor groene bewonersinitiatieven 

20 Wijkboerderij Schellerhoeve, Zwolle AS 

19 september Waste Battle Almelo 75 BS De Compaan, De Huve en 
Stapvoorde 

LL, MG 

22 september Waste Battle Almelo 75 BS De Compaan, De Huve en 
Stapvoorde 

LL, MG 

23 september Waste Battle Almelo 75 BS De Compaan, De Huve en 
Stapvoorde 

LL, MG 

23 september Water doedag 50 Zwolle AZ 

26 september Waste Battle Almelo 25 VO Noordik LL, MG 

27 september Waste Battle Almelo 25 VO Noordik LL, MG 

28 september Herfstwandeling Natuurlijk FIT 8 Heino PA 

29 september Waste Battle Almelo 25 VO Noordik LL, MG 

10 oktober Waste Battle Enschede 175 AOC en Bonhoeffer LL 

10 oktober DvdD: verduurzaming 
bedrijfsgebouwen (I.s.m. DORZ en 
Windesheim) 

+/- 60 
 

Windesheim Zwolle MG 

10 oktober Voorleesactie Dag v/d Duurzaamheid 240 voorlezers Overijssel AZ 

10 oktober Bijeenkomst bijen 20 Ulebelt, Deventer RP 

11 oktober Waste Battle Enschede 125 Bonhoeffer LL 

12 oktober Waste Battle Enschede 50 AOC LL 

13 oktober Waste Battle Enschede 235 AOC en Stedelijk Lyceum LL 

14 oktober Waste Battle Enschede 125 Bonhoeffer LL 

14 oktober Stoere Buitendag Zwolle 650 (kids en ouders) Zwolle AZ 

25 oktober Bijeenkomst verdiepen op 
energiebesparing (Stookjerijk) 

15 Stadshuis Zwolle MG 

26 oktober Waste Battle Enschede 185 Stedelijk Lyceum LL 

29 oktober Nacht van de Nacht 3500 op 25 locaties div. in Overijssel LvdH 

1 november Waste Battle Enschede 185 Stedelijk Lyceum LL 

4 november Waste Battle Enschede: eindfeest 80 Atak Enschede LL 

5 november Natuurwerkdag Groene Loper Zwolle 30 Zwolle AZ 

5 november Natuurwerkklus Hessenpoort Nog niet bekend Zwolle AZ/PA 

8 november Training Nieuwe vrijwilligers voor de 
club 

6 Privé locatie LL 

8 november Energiecafé Twente 15 Gasterij Oales Marckt Wierden LvdH 

11 november Waste Battle Almelo: eindfeest 60 Naxt Almelo LL 

  

http://www.windesheim.nl/
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15 november Training Nieuwe vrijwilligers voor de 
club 

6 Privé locatie LL 

15 november  Inspiratie bijeenkomst Ecologisch 
Tuinieren 

35 Buurthuis De Enk, Zwolle  WS 

16 november Groene Loper Enschede 35 De Beien Enschede LvdH 

17 november Energiecafé West Overijssel 30-35 Het Gruthuuske Dalfsen LvdH 

17 november  Verbreden en versnellen van de 
Eiwittransitie 

8 Kantoor NMO WS 

17 november DLV 30 Nijverdal PA 

23 november Bijeenkomst programma NEO lokale 
energie initiatieven (i.s.m. provincie 
Overijssel en Berenschot) 

35 Windesheim (ditmaal niet tevreden 
over locatie 

MG 

28 november  Water Ambassadeurs Deventer 25 Hof van Salland, Diepenveen  WS 

29 november Training Nieuwe vrijwilligers voor de 
club 

6 Privé locatie LL 

1 december Energy pitch 100 Kulturhus Borne LvdH 

13 december Training Nieuwe vrijwilligers voor de 
club 

6 Privé locatie LL 

     

Totaal 97 activiteiten 11.840 deelnemers   
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Bijlage 7 
Rooster van aftreden Raad van 
Toezicht                               

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Natuur en Milieu Overijssel 
Jaartal   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alex 
Kuiper 

22-
12-

2009  Benoeming   Herkiesbaar   

Herbenoemd 
voor 3 jaar, 
met vooruit- 
zicht na 1 
jaar aftreden  Aftreden       

Lieuwe 
Dijkstra 

16-
dec-

08 Benoeming     Herkiesbaar     Herkiesbaar     
Niet her- 
kiesbaar             

Dirk 
Getkate 

26-
okt-
16                 Benoeming     Herkiesbaar     Herkiesbaar   

René Nij  

Bijvank 

28-
sep-
11       Benoeming     Herkiesbaar     Herkiesbaar     

Niet 
herkies- 
baar       

Marianne  
Langeslag 

19-
sep-

12         Benoeming     Herkiesbaar     Herkiesbaar     

Niet 
herkies- 
baar     

Bert 
Vroon 

11-
dec-

13           Benoeming     Herkiesbaar     Herkiesbaar     

Niet 
herkies- 
baar   

Hans 
Pohl- 
mann 

17-
sep-

14             Benoeming     Herkiesbaar           

Niet 
herkies- 
baar 
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