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De Natuur en Milieufederaties hebben tijdens 

het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré 

te Amsterdam een cheque van 2.250.000 euro 

ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. 

Joris Hogenboom, voorzitter van het bestuur van 

De Natuur en Milieufederaties, is heel blij met 

dit enorme bedrag. “Met dit bedrag kunnen we 

onze inzet voor mooie en duurzame provincies 

versterken en prachtige projecten uitvoeren.” 

De Postcode Loterij maakte tijdens het Goed 

Geld Gala bekend dat zij dit jaar een record

bedrag van ruim 302 miljoen euro doneert. De 

miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn 

mogelijk gemaakt door de 2,5 miljoen dee l

nemers van de Postcode Loterij. Van ieder lot 

dat zij kopen gaat de helft naar goede doelen. 

Dankzij een groeiende loterijopbrengst kan er 

dit jaar bijna 12 miljoen euro meer aan goede 

doelen geschonken worden dan het afgelopen 

jaar. 

De natuur en milieufederaties kunnen dankzij de 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij veel 

projecten uitvoeren.
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1. Algemene informatie over de organisatie

1.1 Doelen en profiel van De Natuur en Milieufederaties

Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF’s) is de rechtspersoon 

waarbinnen de 12 provinciale natuur en milieufederaties hun samen

werking hebben verankerd. De Stichting heeft een tweeledig doel, 

 vastgelegd in de statuten:

• Stimuleren en ondersteunen van samenwerking opdat het werk  

van de afzonderlijke Milieufederaties in de provincie wordt versterkt

• Het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee de activiteiten  

van de provinciale Milieufederaties financieel te ondersteunen

De Stichting is aldus een ondersteunende faciliteit, bedoeld om het werk 

van de afzonderlijke federaties te versterken. Het is géén “dertiende merk” 

dat zich als zelfstandige entiteit profileert. Wel willen we bereiken dat de 

samenwerking bijdraagt aan de profilering van de afzonderlijke organisaties.

1.2 Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie

Gezien de doelstelling van de NMF’s  is het beleid erop gericht om effectief 

samen te werken en om gezamenlijke inkomsten te verwerven en te 

 beheren. Het beleid is neergelegd in een Meerjarenbeleidsplan, dat jaarlijks 

wordt vertaald in een jaarwerkplan. In het Meerjarenbeleidsplan 20132015 

is dat als volgt omschreven:

Ons hart en onze kracht ligt in de provincie. Dit moet het vertrekpunt zijn in 

de samenwerking. Daar lopen we warm voor en we moeten voort bouwen 

op die energie. Voor welke gezamenlijke uitdagingen staan we, en wat 

verwachten we dan van het samenwerkingsverband?

• Ontwikkelen van ondernemerschap opdat de kansen die er liggen  

gegrepen kunnen worden. Nodig daarbij is een sterk en helder profiel.

• Effectief gebruik maken van elkaars kwaliteiten, kennis en inzichten:  

uitwisselen en leren van elkaar.

• Ontwikkelen van (samenwerkings)projecten die de juiste match 

maken tussen onze doelstellingen en de behoeften en kansen in onze 

 veranderende omgeving.

• Goed gebruik maken van elkaars successen, projecten en goede ideeën.  

Daarop ook voortborduren bij ontwikkeling van samenwerkingsprojecten.

• Daarnaast strategische uitwisseling. Op items waar dat belangrijk is  

gemeenschappelijke visievorming en strategiebepaling. Gezamenlijke  

lobby waar nodig. 

• Een bedrijfscultuur waarin we mét vertrouwen verantwoordelijkheden  

delegeren  en het dan ook overlaten, met verantwoording achteraf.

• Een bedrijfscultuur waarin “van buiten naar binnen denken” zit  

ingebakken.

• En een cultuur waarin we de diversiteit tussen de 12 koesteren. Want  

juist daardoor kunnen we van elkaar leren: het  leidt tot een brede staal-

kaart die basis is voor veel vernieuwing.

1.3 Bestuursstructuur van de NMF’s

Het bestuur van de NMF’s wordt gevormd door de 12 directeuren van  de 

 natuur en milieufederaties. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een team 

van vier  directeuren. Voor de toezichthoudende functie is een Raad van 

Toezicht gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van alle 12 natuur en 

milieu federaties. Dit zijn bij voorkeur bestuursleden van de federaties, maar 

het is ook mogelijk dat er personen buiten de federatie worden afgevaar

digd. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de statutaire voorwaarden en de 

eisen van het CBFkeur. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen 

de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Tot de bevoegdheden 

behoren het goedkeuren van de begroting, het jaarwerkplan, de jaar

rekening en het jaarverslag, alsmede de meerjarenbeleidsplannen en 

begrotingen. De Raad van Toezicht laat de beleidsvorming en beleids

uitvoering, waaronder het financieel beheer, over aan het Bestuur.

Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werkbegroting, het jaarwerkplan, 

het jaarverslag en de jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar een 

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting. Daarnaast staat regelmatig 

de voortgang van de programma’s op agenda en worden er strategische 

kwesties bediscussieerd. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt ondersteund door 

een klein facilitair bureau bestaande uit een secretaris (0,7 fte, dagelijkse 

leiding),   een administrateur (1e helft 2013 0,4 fte, 2e helft 2013 extern 

 ingehuurd), een communicatiemedewerker (0,3) en een secretaresse (0,4). 



9 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties

Duurzaamheid wordt een steeds aantrekkelijker (groei) perspectief voor 

 particulieren en voor het bedrijfsleven. De samenleving is “ongeorganiseer

der”, maar actiever. Dit biedt veel kans voor betrokkenheid en acties van 

 onderop. En in die “energieke” samenleving is duurzaamheid een levend 

item. We blijven werken aan mooie en duurzame provincies, waarbij we 

 gebruik willen maken van de kansen die de energieke samenleving ons 

biedt. 

Het beleid van de NMF’s zoals omschreven in het meerjarenbeleidsplan is 

vertaald in een aantal activiteiten die allen bijdragen aan de doelstellingen:

• Uitwisseling, afstemming, leren van elkaar  

(op directeuren en medewerkers niveau)

• Projectontwikkeling, acquisitie en –uitvoering

• Beleidsbeïnvloeding

• Profilering

• Overige zaken die centraal georganiseerd moeten worden:

• Inventariseren van deskundigheid die we zelf in huis hebben  

en dit delen (delen van medewerkers; taakverdeling  directeuren) 

• Relatiebeheer en communicatie. 

• Gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld van trainingen etc. ten  

behoeve van b.v. kostenbesparing en gezamenlijke uitwisseling.

2. De activiteiten van de NMF’s in 2013

2.1 Activiteiten van het bestuur

Uitwisseling, afstemming, leren van elkaar

Ter versteviging van de interne uitwisseling is het directeurenoverleg 

ingesteld. De directeuren zitten daar niet als algemeen bestuurslid, maar 

als directeur van de eigen organisatie. Dit functioneert goed; er wordt op 

uiteenlopende thema’s informatie uitgewisseld. Thema’s die behandeld 

zijn, zijn o.a.: SER Energieakkoord, personeelsbeleid, verbinding met de 

 energieke samenleving en strategisch gebruik CRM. Daarnaast zijn een aan

tal afgesloten internetpagina’s ontwikkeld waarop o.a. de administrateurs 

en de communicatiemedewerkers informatie uitwisselen en voorbeelden 

delen.

Coördineren en stimuleren projectontwikkeling en acquisitie 

Er is een procedure en een format vastgesteld voor projectontwikkeling 

en acquisitie. In het directeurenoverleg van maart is uitgewisseld over 

nieuwe verdienmodellen. Op de december vergadering hebben een aantal 

 federaties projecten ter inspiratie gepresenteerd.

Profilering

In 2013 heeft de stichting NMF’s een nieuwe huisstijl en logo gekregen dat 

aansluit bij het logo van de meerderheid van de federaties. Daarnaast heeft 

een groot deel van de federaties en de NMF’s de website vernieuwd, waar

door er nu meer eenheid is in de uitstraling van de afzonderlijke  federaties 

en het landelijk samenwerkingsverband. In 2014 zal, in samenwerking 

met de nieuwe netwerkdirecteur, het landelijk communicatiebeleid verder 

worden uitgewerkt. 

Versteviging positie in het landelijk krachtenveld

Het dagelijks bestuur heeft op diverse manieren nieuwe partners  geworven. 

Zo zijn bij Hier Opgewekt contacten gelegd met Edecentraal en zijn nieuwe 

partners gevonden bij het ontwikkelen van het droomfondsproject en 

het project voor de Extra trekking van de Postcodeloterij. In het landelijk 

krachtenveld met collegaorganisaties heeft onze deelname aan het SER 

Energieakkoord gezorgd voor een versteviging van de positie van de NMF’s. 

In het overleg van de ‘Groene 11’ (G11) hebben we constructief deel

genomen. Met onze landelijke collegaorganisaties zoals Natuur en Milieu 

en IVN is de inhoudelijke samenwerking verstevigd op dossiers (intensieve 

veehouderij, omgevingswet en community binding). 

Implementatie en faciliteren van de vernieuwde samenwerking 

Vorig najaar heeft het AB de samenwerking geëvalueerd. Dit heeft 

 geresulteerd in vernieuwing in de manier waarop we willen samen werken. 

De samenwerking concentreert zich op drie werkvelden. Er zijn twee 

 strategische werkvelden  (Energie & duurzame Bedrijvigheid en Ruimte 
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& Natuur) en een derde doorsnijdend werkveld waarbinnen we samen

werken aan Binding & Profilering. Rond deze thema’s zijn 3 landelijke 

kopteams geïnstalleerd. In de ‘vernieuwde samenwerking’ was voorzien 

dat een netwerkdirecteur medio 2013 zou starten die een belangrijke rol in 

projectontwikkeling en acquisitie zou krijgen. De sollicitatieprocedure heeft 

echter langer geduurd dan verwacht; inmiddels is per 132014 de netwerk

directeur gestart.

2.2 Activiteiten van de kopteams

Kopteam Ruimte en Natuur

Het kopteam Ruimte en Natuur had in 2013 de volgende speerpunten:

• Wind op Land

• Intensieve veehouderij / duurzame veehouderij en stikstof (PAS)

• Omgevingswet

• Deltaprogramma

Wind op Land

De NMF’s hebben zich gecommitteerd aan de ambitie 6.000 MW windener

gie op land. In 2013 is een lobbyplan/aanvalsplan Wind op land gemaakt en 

afgestemd met de groene organisaties (waaronder Greenpeace, landschap

pen, stichting Natuur en milieu, Natuurmonumenten, SBB, Blauwe Hart en 

Vogelbescherming), zijn brieven en persberichten geschreven en hebben we 

onze reactie gegeven op de ontwerp structuurvisie Wind op Land. Daarnaast 

hebben we gewerkt aan projectontwikkeling Wind op Land en met NWEA 

over de gedragscode naar aanleiding van het energieakkoord. 

Intensieve veehouderij / duurzame veehouderij en stikstof (PAS)

De zandprovincies hebben veel te verliezen als het gaat om het veeteelt en 

ammoniakdossier. Het in goede banen leiden van dit spoor is essentieel voor 

het behoud van natuur, milieu en volksgezondheid op provinciaal niveau in 

de zandprovincies. We hebben invulling gegeven aan taak en rolverdeling 

binnen het lobby traject in samenwerking met andere natuurorganisaties. 

De gezamenlijke lobby en dierrechten campagne is in 2013 vol ingezet. 

Omgevingswet

Wij willen ons positioneren als de regionale spreekbuis voor natuur en 

milieuvraagstukken in het kader van de Omgevingswet. Wij willen het Rijk 

en provincies helpen in hun zoekproces naar een nieuwe positie en rol in de 

ruimtelijke ordening. De Natuur en Milieufederaties willen praktijkervarin

gen van de Omgevingswet toetsen en illustreren. Hiervoor is een propositie 

ontwikkeld voor het ministerie van I&M. 

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een majeur landelijk programma dat dit jaar 

regionaal werd ingevuld. De Deltabeslissingen gaan over ruimte en water, 

en bestrijken daarmee direct ook de werkvelden landbouw en natuur. In 

2013 hebben de NMF’s samen met o.a. Natuur en Milieu N&M via het OIM 

inhoudelijk bijgedragen aan het integrale Deltaprogramma 2014 (Zoetwa

ter, Kust, Rijn Maasdelta, Veiligheid). De NMF’s hebben als partner van, en 

gefinancierd door de coalitie natuurlijke klimaatbuffers (CNK) de regionale 

uitwerking van de kansrijke strategieën van een vijftal deelprogramma’s 

begeleid en gecoördineerd. Daarnaast hebben we diverse inhoudelijke bij

drages geleverd, waaronder aan de landelijke bestuurlijke conferentie ‘Aan 

de slag met het Zoet’. We onderzoeken verdere projectontwikkeling rondom 

de ‘Klimaatbestendige Stad’. 

kopteam Energie en duurzame bedrijvigheid

In 2013 heeft het accent van de werkzaamheden van dit kopteam gelegen 

op actieve deelname en het SER Energieakkoord, en de uitwerking hiervan. 

Als Natuur en Milieufederaties staan we aan de lat rondom de onderwerpen:

• Energiebesparing gebouwde omgeving 

• Decentrale energieopwekking

• Wind op land

Energiebesparing

De kansen rond Energiebesparing zijn landelijk opgepakt met een voorstel 

over energienotanul voor de Extra Trekking van de Postcodeloterij in samen

werking met de Woonbond en het programma Energiesprong. Daarnaast 

wordt er met Energiesprong besproken hoe nog andere mogelijke gezamen

lijke projecten ontwikkeld kunnen worden. In verschillende provincies (o.a.  

Gelderland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe, Noord en Zuid Holland) 

lopen trajecten om samen met de landelijke partners rond Energiesprong 

regionale projecten op te zetten. Uitwisseling tussen de provincie over dit 

onderwerp worden door het kopteam ondersteund. 

Energiebesparing bij sportclubs

In een aantal provincies zijn positieve ervaringen met projecten rondom 

energiebesparing bij sportclubs. We hebben gewerkt aan landelijk opscha

ling van dit project door gesprekken met Agentschap NL en de VNG. In okto

ber is een gesprek gevoerd met de KNVB. De KNVB is bezig om een aanpak 

op te zetten om in 2014 de voetbalclubs te ondersteunen met duurzaam

heidsinitiatieven. Zij zijn enthousiast om hierin met ons samen te werken. 

We hebben ons aanbod bij hen neergelegd en gaan in 2014 weer met hen 

om tafel om te bespreken hoe we het project concreet kunnen insteken. 

Decentrale opwekking

De kansen rond decentrale opwekking worden via de Servicepunten be

diend. De postcoderoos kan leiden tot  een aanvullende rol van de NMFs. 

Daarvoor is in 2013 het postcoderoos idee ontwikkeld en met een aantal 

relevante partijen besproken. De speciale rol van de NMFs bij het tot stand 

komen van goede lokale en regionale coalities/coöperaties wordt erkend, 

maar leidt nog niet tot voldoende draagvlak bij partijen om daar een betaal

de rol van te maken.



12 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties 13 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties

Servicepunten Lokale Energie

Het samenwerkingsproject Hier Opgewekt heeft in anderhalf jaar geleid 

tot een landelijk gestructureerde ondersteuning van lokale en regionale 

energie initiatieven. De Servicepunten van de Natuur en Milieufederaties en 

het HIER Klimaatbureau ondersteunen ruim 500 lokale energie initiatieven 

rondom het oprichten van een energie coöperatie, een zonnepanelenactie 

of een windmolenpark. Op het landelijk evenement Hier Opgewekt waren 

750 enthousiaste deelnemers. Daarnaast hebben de Servicepunten onge

veer 50 regionale bijeenkomsten georganiseerd in 2013 waar lokale energie 

initiatieven kennis en ervaring hebben uitgewisseld. 

kopteam Binding

Het jaarwerkplan Binding en Profilering kende in 2013 drie speerpunten:

• Investeren in leren, ontwikkelen en uitwisselen;

• Campagnes en laagdrempelige publieksactiviteiten

• Ontwikkeling en profilering van de Milieufederaties als steun en servi

cepunt voor nieuwe burgerbeweging/lokale actie.

Investeren in leren, ontwikkelen en uitwisselen

In 2013 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd met de leden van het 

kopteam om kennis en ervaringen uit te wisselen over diverse projecten/ac

tiviteiten op het gebied van binding en profilering. De nadruk heeft daarbij 

gelegen op ontwikkelingen binnen ‘de energieke samenleving’ en hoe we 

daar als NMF’s op in kunnen spelen. Bijna alle federaties zijn tijdens drie 

werkbijeenkomsten aan de slag gegaan met ‘Friendraising’; een strategie 

gericht op het werven en behouden van ‘supporters’. Kennisdeling met 

betrekking tot relatiebeheer en management (met inzet van eTapestry) 

vindt plaats middels een digitale werkruimte (PBWorks) waar steeds meer 

handleidingen en tips worden verzameld en uitgewisseld. De voortgang met 

de implementatie en het gebruik van eTapestry is uitgebreid geëvalueerd 

met de primaire gebruikers en de strategische mogelijkheden met het CRM 

zijn toegelicht in het landelijk AB.

Campagnes en laagdrempelige publieksactiviteiten

• Op 14 juli sprongen op 11 plekken in 7 provincies zo’n 600 mensen in 

het water in het kader van de Big Jump. Betrokken NMF’s waren als 

(mede)organisator duidelijker zichtbaar dan eerdere jaren en zowel 

regionaal als landelijk is de nodige publiciteit gegenereerd. 

• In 2013 deden ruim 33.000 mensen tijdens de Nacht van de Nacht 

mee aan meer dan 300 nachtelijke activiteiten, verspreid over heel 

Nederland.

• De campagne Pluk van de Pettefletprijs heeft veel positieve publiciteit 

opgeleverd en er zijn in alle provincie kansrijke projecten ingediend die 

een vervolg kunnen krijgen met ondersteuning van de NMF’s. Intentie is 

om in 2014/2015 opnieuw een prijsvraag uit te schrijven.

• Eind 2013 is een nieuwe landelijke campagne rondom de ‘ecologische 

voetafdruk’ in de steigers gezet op basis van een beproefd concept van 

de Friese Milieufederatie. Begin 2014 wordt hiervoor zowel het beno

digde (communicatie) instrumentarium, als een algemeen te gebruiken 

acquisitieplan opgeleverd, te gebruiken door alle deelnemende NMF’s. 

De campagne biedt veel mogelijkheden om duurzame consumenten te 

verbinden aan de NMF’s. 

Service en dienstverlening aan (nieuwe) burgerbewegingen/groepen

Na stopzetten van Milieuhulp is contact onderhouden met de ‘Atlas leef

omgeving’. Deze ‘webportal’ waarin veel informatie met betrekking tot de 

kwaliteit van de leefomgeving wordt samengebracht, komt tot stand onder 

verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&M, het IPO en de VNG in sa

menwerking met provincies en gemeenten en diverse kennisinstituten zoals 

het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. Nagegaan wordt of deze 

portal ook als ‘dienst’ kan worden aangeboden via de NMF’s. Hiertoe wordt 

o.a. een onderzoek uitgezet onder de panelleden van de Groene Peiler. 

Begin 2014 moet hierover een besluit worden genomen. Dit speerpunt legt 

een duidelijke link met Hier opgewekt en de provinciale servicepunten. Elke 

NMF geeft zelf invulling hieraan vanuit het landelijke project. In 2014 zal 

bezien worden hoe we de servicepunten kunnen versterken en verbreden.
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4. Verantwoordingsverklaring

3.2 Balans en beleid t.a.v. reserves 

De stichting NMF’s streeft naar het aanhouden van een zo klein mogelijk 

Eigen Vermogen. Positieve resultaten zullen in het daaropvolgende jaar 

bestemd worden, zodat het Eigen Vermogen beperkt blijft tot een continu

iteitsreserve. Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2012 besloten 

dat de continuïteitsreserve minimaal € 300.000 moeten bedragen. Voor 

2013 is gekozen voor het aanhouden van een bedrag van € 350.000 op 

grond van een behoedzaam scenario.  

De reservevorming in het Eigen Vermogen voldoet aan de VFIrichtlijn, 

namelijk: 

• er wordt geen reserve gevormd, zonder dat deze bestemd is.

• de continuïteitsreserve is bedoeld om risico’s op korte termijn op te 

vangen. 

De continuïteitsreserve is in 2013 gehandhaafd op € 350.000,

De overige reserves zijn in 2013 toegenomen van € 8.995, naar €45.423,. 

Dit zal in 2014 worden bestemd. Het vermogen is ondergebracht op een 

spaarrekening, waar geen vermogensrisico’s aan verbonden zijn. 

De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting 

De Natuur en Milieufederaties hebben allen in een verklaring (bijlage 12 

van het reglement CBF) de volgende principes onderschreven:

1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te 

zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

2. De instelling dient continu te werken 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.

In een verantwoordingverklaring van het Bestuur wordt beschreven 

hoe de Stichting invulling geeft aan deze principes. Deze verklaring is 

als bijlage 3 bij dit jaarverslag gevoegd. 

 3. De financiële positie van de Stichting

3.1 Staat van Baten en Lasten

Het jaar 2013 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 36.428,

. Hieraan dragen de volgende posten aan belangrijke mate bij:

• De post onvoorzien € 11.000, is niet aangesproken. Deze is lange 

tijd aangehouden i.v.m. mogelijk negatieve resultaten van projec

ten. Hier is in 2013 geen sprake van geweest.

• Het programma Binding 20112012 is met een positief resultaat   

€ 12.260,afgesloten.

Aan de doelstelling werd in totaal € 2.203.298, uitgegeven. Dat is 95,6 

% van het totaal van de baten (in 2012 was dit 99,9 %). Hiervan is 7,1 

% uitgegeven aan de organisatie van de samenwerking. Aan activitei

ten van de samenwerkende milieufederaties is 6,9 % besteed en aan 

samenwerkingsprojecten 13,2 %. Aan activiteiten van de stedelijke 

milieucentra is 8,5 %  uitgekeerd en aan de afzonderlijke milieufedera

ties 64,3 % als bijdrage aan hun eigen activiteiten. 

In 2013 is 97,4% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieu

federaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. 



Looptijd 

1 november 2011 – 31 oktober 2013

Begroting 

€ 1.425.520, (Realisatie: €1.713.752)

Deelnemers  

alle natuur en milieufederaties

Doel   

In elke provincie een functionerend servicepunt dat in staat is lokale 

energieinitiatieven te ondersteunen en te helpen tot realisatie te 

komen, en een levend netwerk van die lokale initiatieven.

Resultaten in 2013

In alle provincies draait een actief servicepunt dat de 500 lokale 

energie initiatieven in Nederland ondersteunt en informeert. De 

Servicepunten helpen de initiatieven één op één met kennis en 

ervaring. Daarnaast worden 12 provinciale netwerken levendig 

gehouden door de organisatie van lokale en provinciale netwerkbij

eenkomsten, kennissessies en excursies. De federaties hebben ook 

actief bijgedragen aan landelijke activiteiten zoals het evenement 

HIER opgewekt in Amersfoort of de Energy Pit in Utrecht. Lokaal, 

provinciaal én landelijk lobbyen de federaties voor een gunstig 

speelveld en kansen voor lokale energie initiatieven.

Servicepunten lokale energie
(voorheen Hier Opgewekt) 

BIJLAGE 1  Overzicht van de in 2013  
   uitgevoerde projecten
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Looptijd

maart 2013 t/m augustus 2013

Begroting

€ 7.000,

Deelnemers

Milieufederatie NoordHolland als landelijk 

actiepunt. Daarnaast deden mee de fede

raties van Friesland, Gelderland, Flevoland, 

Overijssel en Brabant, veelal in samenwer

king met de Waterschappen

Doel

De Big Jump is een Europese publieksmani

festatie waarbij aandacht wordt gevraagd 

voor het belang van schoon water. Het wordt 

één keer per jaar in juli georganiseerd en 

bestaat eruit dat zoveel mogelijk mensen 

op een afgesproken tijdstip in het water 

springen. Doel is het in de media en dus bij 

de burgers positioneren van het belang van 

schoon oppervlaktewater.

Big jump

Resultaten in 2013

Op 11 plekken in Nederland werd er ge

sprongen. Door het mooie weer waren er 

aanzienlijk meer deelnemers dan vorig jaar, 

nl in totaal 600, waarvan 200 in Overijssel 

waar de Big Jump werd gecombineerd met 

watersportevenementen (zwemwedstrijd, 

waterpolotournooi). Er was redelijk tot 

goede aandacht in de regionale media, met 

name Friesland en Overijssel sprongen er uit. 

Landelijk viel de publiciteit tegen. Er was dit 

jaar geen spraakmakend nieuws op het vlak 

van waterkwaliteit waar de Big Jump op mee 

kon liften, zoals dat vorig jaar wel het geval 

was met het verschijnen van een bestrij

dingsmiddelenonderzoek.
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Nacht van de Nacht 2013  

Looptijd

januari 2013 t/m december 2013

In 2014 wordt er weer een Nacht van de Nacht georganiseerd.

Begroting

€ 80.300,

Deelnemers

alle natuur en milieufederaties

Doel

Bij het grote publiek aandacht vragen voor de schoonheid van de 

donkere nacht die bedreigd wordt door een toenemende lichtver

vuiling

Resultaten in 2013

In 2013 deden ruim 33.000 mensen mee aan meer dan 300 nach

telijke activiteiten, verspreid over heel Nederland. Duisternis is 

een aansprekend, herkenbaar en feel good onderwerp geworden 

voor een breed publiek. Ook bij bedrijven en gemeenten krijgt het 

onderwerp steeds meer aandacht. De Nacht van de Nacht heeft 

wederom een stap vooruit gezet. Inmiddels is het een gevestigd en 

succesvol evenement. 
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Looptijd

maart 2013 t/m december 2013

Begroting

€ 56.500

Deelnemers

alle natuur en milieufederaties

Doel

Ons draagvlak in de samenleving neemt toe 

door individuen en groepen aan de milieu

federaties concreet te binden op provinciaal 

niveau. Hierdoor neemt onze zeggingskracht 

richting bestuur en politiek toe’. Het belang 

om gezamenlijk te blijven investeren in Bin

ding en Profilering is gelegen in:

• Samen meer massa. Totale aantallen 

maakt ons ook voor landelijke spelers 

interessant en in staat tot campagnes 

met landelijke bereik. Kunst is dit ook om 

te zetten in verbinding aan de provinciale 

organisaties;

• Ieder voor zich is een (te) smalle basis 

voor professionalisering. Door samenwer

king maken we samen meer klaar.

Resultaten in 2013: 

In 2013 heeft binnen het programma  het 

accent gelegen op het faciliteren van kennis

ontwikkeling en uitwisseling  en het benutten 

van kansen voor werving en binding gekop

peld aan landelijke campagnes. Daarbij zijn de 

volgende resultaten geboekt:

• De ambitie om eind 2015 landelijk tussen 

de 60.000 en 120.000 mensen verbonden 

te hebben aan de NMF’s heeft richting ge

geven aan de wervings en bindingsactivi

teiten. Zowel provinciaal als landelijk zijn 

in 2013 veel nieuwe mensen verbonden 

aan de NMF’s als ‘kennis’, ‘deelnemer’ 

en/of ‘supporter’. Om dit nauwkeuriger 

in beeld te brengen is eind 2013 een 

monitoringssystematiek gelanceerd met 

een eenduidige hantering en interpretatie 

van kernbegrippen in het kader van het 

relatiemanagement. (NB: begin 2014 is 

deze monitor voor de eerste keer door 

alle NMF’s ingevuld, de resultaten wor

den eind maart bekend). 

• Acht van de twaalf NMF’s beschikten eind 

2013 over een vastgelegde friendraisings

strategie. 

• Facebook is aanzienlijk vaker en succes

voller ingezet om meer individuen te 

verbinden. Het aantal ‘likes’ wisselt sterk, 

maar voor alle ‘companypages’ is er een 

toename van gemiddeld 50% ten opzichte 

van eind 2012. 

• Landelijk zijn er nog steeds 6500 mensen 

verbonden aan de NMF’s als panellid van 

de Groene Peiler. Het aantal provinciale 

peilingen en de gemiddelde respons 

neemt bij een aantal NMF’s wel merk

baar af . In 2013 zijn we landelijk wel 

overgestapt op een meer geavanceerde 

enquête module en is sprak van een be

tere inbedding van de panels in het eigen 

relatiebeheersysteem.

 Binding en profilering 2013
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Looptijd

1 oktober 2012 tot 1 april 2013

Begroting

€ 10.000 materiële kosten (t.l.v. 2012). De uren van de medewerkers en 

projectleider zijn voor eigen rekening.

Deelnemers

 Alle natuur en milieufederaties.

Doel

De NMF’s lanceren samen met Vroege Vogels een natuur en landschap

sprijs voor burgers die zich concreet inzetten voor natuur en landschap.

Resultaten in 2013

De Natuur en Milieufederaties organiseerden in 2013 in 12 provincies 

regionale voorrondes. Ruim 150 mensen dienden een plan in om Ne

derland mooier te maken. In elke provincie boog een jury zich over de 

ingediende plannen en koos een prijswinnaar. De landelijke jury onder 

voorzitterschap van Flip van Duijn, de zoon van Annie M.G. Schmidt, 

selecteerde uit alle 12 provinciale genomineerden vier kandidaten. Over 

elk van de vier kandidaten voor de prijs werd een reportage gemaakt die 

uitgezonden werd in Vroege Vogels. Via een stemming op de website 

van Vroege Vogels bepaalde het publiek de uiteindelijke winnaar van de 

Pluk van de Petteflet Natuurprijs: “Makkelijke Moestuin” van de 19jari

ge Jelle Medema uit het Groningse Den Andel. 

Pluk van de  Petteflet
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Omgevingswet 2013

Looptijd

april 2013 t/m december 2013 (fase 1)

Begroting

€ 25.000, (€15.000, externe financiering)

Deelnemers

alle natuur en milieufederaties

Doel

De natuur en milieufederaties positioneren als De regionale 

spreekbuis voor natuur en milieuvraagstukken in het kader van de 

Omgevingswet.

Resultaten in 2013

Er is een portfolio gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden 

over de wijze waarop er momenteel in de praktijk gewerkt wordt, 

waarbij een integrale aanpak met betrokkenheid van burgers, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol 

speelt. Dit past bij de nieuwe rol die de overheid wil spelen: meer 

faciliterend en uitnodigend. In 2014 gaan we voor deze portfolio 

samenwerking aan met bedrijven/bedrijfskoepels (VNONCW, 

bouwend Nederland). Het portofolio wordt breed via ons netwerk 

verspreid en aangeboden aan Minister Schulz / Minister Kamp. 

Hiervoor wordt een aparte bijeenkomst belegd waarin we de 

samenwerking aankondigen.
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BIJLAGE 2 Uitgelichte projecten van federaties

Iedere natuur en milieufederaties draagt met eigen projecten bij aan een 

mooi en duurzaam Nederland. In deze bijlage een paar projecten uit 2013 

om een beeld te geven van het werk van de federaties in de provincies. Een 

volledig overzicht van de werkzaamheden en financiën verantwoord elke 

federatie in een eigen jaarverslag en jaarrekening. 

Natuur en Milieufederatie Groningen(NMFG): 

De kracht van lokaal tijdens Gronings Groen

Op uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmo

numenten, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger 

Landschap en Staatsbosbeheer kwam op 20 september 2013 de gezamen

lijke achterban bijeen tijdens het evenement ‘Gronings Groen’. Rode lijn van 

de ontmoetingsdag was ‘de energieke samenleving’.

Overheden willen inwoners meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren 

van beleid. En inwoners gaan ook steeds vaker zelf aan de slag. Dat stond 

centraal tijdens Gronings Groen. Tijdens presentaties en workshops over 

energie en natuurbeleid, crowdfunding, energietransitie en ‘zelf lokaal 

doen’ werden inspirerende voorbeelden getoond en wisselden de aanwe

zigen tips en ideeën uit voor het opzetten van lokale activiteiten. Van het 

starten van een lokaal energiebedrijf of het aanleggen van een buurtmoes

tuin tot gezamenlijk beheer van groenstroken en bosjes in de buurt.

In heel de provincie zet de achterban van de natuur en milieuorganisaties 

zich op eigenwijze in voor natuur, landschap en (leef) milieu in de eigen om

geving. Gronings Groen was het moment om elkaar eens te ontmoeten. Het 

evenement beleefde zijn eerste editie in 2013 en zal voortaan jaarlijks terug

keren, om de mooie initiatieven die de provincie Groningen rijk is te blijven 

verbinden en lokale ‘doehetzelvers’ met een groen hart in het zonnetje te 

zetten. In 2013 viel Gronings Groen samen met het 40jarig jubileum van de 

Natuur en Milieufederatie Groningen – dit jaar de organiserende partij. 

Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF): DuurzaamAlmere.nl

Het duurzaamheidsknooppunt DuurzaamAlmere.nl bestaat uit een winkel in 

het stadshart (Bordes 3) en een digitaal platform (www. DuurzaamAlmere.

nl). In 2013 bezochten bijna 5.000 personen de winkel voor overleg, advies 

of ondersteuning. Het punt is ook meerdere malen bezocht door bedrijven, 

scholen en overheden voor presentaties en excursies.

Begin 2013 is een jaarkalender ontwikkeld met een maandelijks thema. 

Deze jaarkalender is uitgevoerd. Elke maand heeft een interne netwerk

bijeenkomst voor ambtenaren plaats gevonden (met uitzondering van de 

zomervakantie). Tevens is elke maand een externe netwerkbijeenkomst 

georganiseerd voor bedrijven en burgerinitiatieven. Elke maand vindt een 

wisselende expositie plaats passend bij het maandthema. De maquette voor 

de Floriade is tentoongesteld in de winkel en is na het toewijzen van de 

Floriade 2022 een blijvende expositie geweest voor bezoekers. Elke woens

dag zijn er kinderworkshops gekoppeld aan het maandthema.

Er werden in 2013 diverse publieksactiviteiten georganiseerd, zoals het Kli

maatstraatfeest, een congres biobased bouwen en bouwmaterialen (samen 

met Syntens, en WUR), de Publieksdag van de Stadslandbouw, een proeverij 

‘Almere Broodje’, publiekscampagne de Electric Freeway, scholierencam

pagne ‘De afval bestaat niet bus’ en de scholierenprijsvraag ‘Mijn wens 

voor een afvalloze stad is …’, en de Dag van de Duurzaamheid. De winkel is 

in 2013 tevens vraagbaak voor burgers geweest voor de PVsubsidieregeling 

van de gemeente Almere. Van de activiteiten zijn verslagen gemaakt en 

online gepubliceerd. Van het aantal bezoekers heeft een registratie plaats

gevonden en een monitoring van de publieksvragen. Met Windesheim werd 

een comakership uitgevoerd, namelijk het ‘ontwerp van een duurzaam 

Floriadepaviljoen’.

Vanuit de rest van Nederland is veel belangstelling gekomen voor het model 

van DuurzaamAlmere.nl. Er zijn vele presentaties gegeven aan overheden 

(rijk, provincie, gemeenten), ondernemers (Rabobank, adviesbureaus), 

scholen (Windesheim, Universiteit Amsterdam, ROCFlevoland, Groen

horstcollege, CAHAlmere), collegafederaties, en 36 andere NGO’s. Buiten 

de provincie zijn vooral Leiden / Leiderdorp en Heerlen actief bezig om een 

soortgelijk model te realiseren in 2014. Binnen de provincie heeft NMFF de 

gemeente Lelystad en Noordoostpolder geadviseerd en begeleidt bij het 

opzetten van een soortgelijke duurzaamheidsknooppunt op basis van het 

Almeerse model.

De website werd wekelijks onderhouden met nieuws en nieuwe initiatieven 

werden toegevoegd. Elke twee weken is een nieuwsbrief uitgebracht. In het 

najaar is een speciale huisaanhuis Duurzaamheidskrant gemaakt. Via twit

ter en facebook is de binding met burgers en bedrijven verder gestimuleerd. 

Het aantal twittervolgers is in 2013 sterk gegroeid naar bijna 1.500 volgers.

Gemiddeld bezochten bijna 400 bezoekers maandelijks de winkel voor 

informatie, advies en inspiratie (bij een 4daagse openstelling). Dat zijn bijna 

5.000 bezoekers per jaar.

Friese Milieu Federatie (FMF): Jongerenpanel Duurzaam Fryslân

In 2012 werd het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân opgericht. Een jaar na 

dato hebben de jongeren al hun plekje verworven in de provinciale politiek. 

‘Verfrissend’, noemt gedeputeerde Poepjes hun inbreng. Statenleden en ge

deputeerden vragen het panel regelmatig om advies. En dus wist het panel 

al op diverse beleidsstukken zijn stempel te drukken. Een inventarisatie.
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Panelleden in de StatenzaalJongeren: ‘Weidevogelplannen te beperkt’

In januari 2013 adviseerde het panel gedeputeerde Johannes Kramer over 

de ‘Koersnotitie Weidevogels’. Ook spraken leden tijdens de vergadering 

van Statencommissie Lan, Loft en Wetter. Het plan van de provincie om 

speciale weidevogelgebieden te creëren, is te beperkt volgens de jongeren. 

Ook hierbuiten moet men rekening houden met weidevogels. Ga daarvoor 

het gesprek aan met landbouwers, luidt één van de tien adviespunten. Ook 

pleit het panel voor een realistisch beleid, de dialoog met burgers en boeren 

en publiciteit voor concrete resultaten. Want draagvlak is essentieel stellen 

de jongeren. Het advies is verwerkt in de nota die medio juni 2014 naar 

Gedeputeerde Staten gaat.

‘Meer onderzoek nodig voor ganzenbeleid’

Er zijn te veel ganzen in Fryslân. Zelfs diverse migrerende soorten blijven 

tegenwoordig het hele jaar in Nederland. De grote groepen ganzen bescha

digen landbouwpercelen, kades, dijken en natuurgebieden. De nota ‘Gans 

in Balans’ moet orde scheppen. Het jongerenpanel gaf op verzoek van gede

puteerde Kramer zijn kritische kijk op het stuk. Daaruit rolde opnieuw tien 

adviezen. De belangrijkste: Onderzoek voordat je iets doet. ‘Gans in Balans’ 

focust zich op afschot van ganzen. Dit terwijl er nog veel onduidelijk is over 

de beste methode om de ganzenpopulatie in balans te brengen.

Into fairtrade

De tweede helft van 2013 concentreerde het jongerenpanel zich op het the

ma fairtrade. Leden overlegden met provinciaal projectleider Duurzaamheid 

Nynke Blijham over hun rol bij Fryslân Fairtrade 2015, de Friese ambitie om 

in 2015 een fairtrade provincie te zijn. Ook zaten ze de maandelijkse ver

gadering van de fairtrade werkgroep van de provincie bij. Zeker december 

stond bol van de activiteiten: de jongeren spraken met 3FM over fairtrade 

koffie, thee en smoothies in het Glazen Huis (helaas zonder resultaat), bena

derden Leeuwarder studentenvereniging Osiris om een fairtradevereniging 

te worden (loopt nog) en interviewden Leeuwarder horecaondernemers 

over hun fairtradebeleid:

Tenslotte adviseerde het panel in april gedeputeerde Hans Konst over 

 plannen voor windenergie en de communicatie van het voorgestelde 

beleid.   Ook werd meegedacht over het betrekken van leeftijdsgenoten bij 

het onderzoek naar de Friese ecologische voetafdruk, dat de Friese Milieu 

Federatie jaarlijks uitvoert.

Simon Bijlsma en Yvette van Dijk van de Friese Milieu Federatie begeleiden 

en ondersteunen het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân. Ze leiden vergade

ringen, organiseren workshops, bereiden met de provincie vraagstukken 

voor en helpen het panel adviezen opstellen. Volgens Van Dijk was 2013 

een topjaar van het panel: “In januari had het panel twaalf leden, later het 

jaar maar liefst twintig. Maar belangrijker: We merken dat het panel serieus 

wordt genomen door de beleidsbepalers. Partijen halen adviezen van de 

jongeren regelmatig aan tijdens Statenvergaderingen.”

Behoefte aan online achterban

Ook voor 2014 staat het nodige op stapel. Zo blijven diverse panelleden 

betrokken bij de fairtradewerkgroep en wordt vinger aan de pols gehouden 

bij de totstandkoming van de weidevogelnota. Ook is een afvaardiging be

trokken bij gesprekken over waterbeleid en de Veenweidevisie. Ook zijn er 

plannen voor een online achterban. Van Dijk: “Het panel wil graag, middels 

korte online enquêtes, standpunten kunnen voorleggen aan een grote groep 

jongeren. Om zo tot breed gedragen adviezen te kunnen komen. Een goed 

idee vinden wij. We onderzoeken de mogelijkheden.”



32 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties 33 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties

De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De 

Natuur en Milieufederaties hebben allen in een verklaring (“bijlage 12” van 

het reglement CBF) de volgende principes onderschreven:

1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk  

te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.

2. De instelling dient continu te werken 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.

In deze verantwoordingverklaring van het Bestuur wordt beschreven hoe de 

Stichting invulling geeft aan deze principes. 

1. Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren

De scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren is statutair vastge

legd en verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement en het “Hand

boek”.  In het huishoudelijk reglement staat beschreven hoe de diverse 

organen zijn samengesteld  en wat de verantwoordelijkheden, bevoegdhe

den en taken van de diverse organen zijn, alsmede binnen welk mandaat 

men werkt. De inrichtingsprincipes, protocollen en afspraken zijn vastgelegd 

in het Handboek. Hieronder wordt in grote lijnen beschreven hoe de diverse 

verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de 12 mili

eufederaties. Dit zijn bij voorkeur bestuursleden van de federaties, maar het 

is ook mogelijk dat er personen buiten de federatie worden afgevaardigd. 

Elke federatie is zelf verantwoordelijk voor een adequate afvaardiging in de 

Raad van Toezicht en Stichting NMF heeft dan ook geen profielschets voor 

de leden. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de statutaire voorwaarden 

en de eisen van het CBFkeur. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken 

binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Tot de bevoegd

heden behoren het goedkeuren van de begroting, het jaarwerkplan, de 

jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de meerjarenbeleidsplannen en 

begrotingen. De Raad van Toezicht laat de beleidsvorming en beleidsuitvoe

ring, waaronder het financieel beheer, over aan het Bestuur. Het bestuur 

bestaat uit de 12 directeuren van de milieufederaties. De voorzitter is uit 

hun midden benoemd. De dagelijkse leiding berust bij een dagelijks bestuur, 

bestaande uit 3 bestuursleden en de voorzitter.

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werkbegroting, het jaarwerkplan, 

het jaarverslag en de jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar een 

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.

BIJLAGE 3 Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties

Vertaling van het meerjarenbeleidsplan in een jaarwerkplan met 

richtinggevende , toetsbare doelen.

•  Het jaarwerkplan met richtinggevende en toetsbare doelen wordt 

jaarlijks voorbereid door het dagelijks bestuur (DB), vastgesteld in het 

Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  Dit principe is vast

gelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement en het Handboek 

van de Stichting. 

Vertaling van het jaarwerkplan in een werkbegroting

•  De jaarlijkse begroting, zoals vastgesteld door het bestuur en goed

gekeurd door de Raad van Toezicht, wordt nader uitgewerkt in een 

werkbegroting die rechtstreeks gerelateerd is aan het jaarwerkplan.

Financiële kwartaalrapportages

•  Het DB bewaakt de bestedingen door middel van financiële rapporta

ges aan het bestuur waarin elk kwartaal verslag wordt gedaan van de 

realisatie van de bestedingen op dat moment.

Verslaglegging op organisatieniveau

•  Het DB stelt jaarlijks een jaarverslag op dat aan het bestuur ter vast

stelling wordt voorgelegd en vervolgens aan de Raad van Toezicht ter 

goedkeuring.

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de samenwerkingsprogram

ma’s op de agenda en worden er strategische kwesties bediscussieerd. 

De uitvoering van het beleid is grotendeels georganiseerd in thematische 

programma’s waarbinnen samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd. Het 

Bestuur wijst uit zijn midden een à drie directeuren aan, die gezamenlijk de 

Stuurgroep vormen van een programma en de projecten die daarbinnen 

worden uitgevoerd. Zij zijn, binnen mandaat van het bestuur, verantwoorde

lijk voor de uitvoering van de programma’s en de projecten. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt ondersteund door een 

klein facilitair bureau bestaande uit een ambtelijk secretaris, een adminis

trateur, een communicatiemedewerker en een secretaresse. 

2. Optimale besteding van middelen, effectiviteit en 

doelmatigheid

Om de middelen optimaal te besteden zodat effectief en doelmatig gewerkt 

wordt aan het realiseren van de doelstelling, hanteert de Stichting een aan

tal procedures en instrumenten. Deze staan omschreven in het huishoude

lijk reglement en het Handboek. In grote lijnen: 
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Evaluatie op organisatieniveau

•  Evaluatie van de samenwerking: Tijdens de looptijd van een meerjaren 

beleidsplan wordt de samenwerking eenmaal tussentijds geëvalueerd 

en eenmaal aan het einde van de periode. De tussentijdse evaluatie is 

m.n. gericht op effectiviteit van de organisatie en kan leiden tot tussen

tijdse aanpassing van de organisatie en/of protocollen. De evaluatie aan 

het einde van de beleidsperiode is m.n. gericht op de voortzetting in de 

volgende beleidsperiode, zowel wat betreft de inhoud van de samen

werking als de organisatiestructuur.

•  Evaluatie functionarissen Jaarlijks vinden functioneringsgesprekken 

plaats tussen/met de diverse functionarissen: het functioneren van 

het DB door het bestuur; het functioneren van de programmaleiding 

door het DB; het functioneren van de programmasecretarissen door de 

programmaleiding; het functioneren van de ambtelijk secretaris door de 

voorzitter.

•  Evaluatie van de samenwerkingsprogramma’s.  De programma’s worden 

jaarlijks geijkt door het bestuur en waar nodig bijgesteld. Dat gebeurt in 

december, als onderdeel van de voortgangsrapportage over de uitvoe

ring van het jaarwerkplan en het meerjarenbeleidsplan.

•  In het laatste half jaar van de looptijd wordt een programma geëvalu

eerd aan de hand van de eerder geformuleerde doelen. Ook wordt de 

organisatie van en het samenwerkingsproces binnen het programma 

geëvalueerd. Dit vormt belangrijke input voor de evaluatie van de 

samenwerking als zodanig.

Projectbeheer

•  Samenwerkingsovereenkomst voor elk samenwerkingsproject moeten 

de participanten een overeenkomst ondertekenen waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van stuurgroep, projectleider en projectgroep 

zijn vastgelegd alsmede de verplichtingen van de participanten en de 

financiële afhandeling.

•  Financiële en inhoudelijk tussentijdse rapportages: zoals vastgelegd in 

de samenwerkingsovereenkomst en/of zoals bepaald door de subsidie

verlener. De rapportages worden ter verantwoording voorgelegd aan de 

stuurgroep van het project en gearchiveerd in de centrale projectadmi

nistratie

•  Eindrapportage en evaluatie. zoals vastgelegd in het Handboek en/of 

zoals bepaald door de subsidieverlener. De evaluatie (zowel doelbereik 

als proces) vindt plaats met de projectdeelnemers en de stuurgroep. 

Daarnaast vindt ook een procesevaluatie plaats tussen stuurgroep 

en projectleider. Het DB krijgt het verslag daarvan ter kennisname. 

Eénmaal per jaar worden leerpunten uit de evaluaties in het bestuur 

besproken.

3. Optimale relatie met belanghebbenden

De belanghebbenden van de Stichting zijn de twaalf afzonderlijke provin

ciale Milieufederaties. Het feit dat zij allen in alle organen van de Stichting 

vertegenwoordigd zijn en dat de samenwerking verankerd is in statuten 

en huishoudelijk reglement, garandeert een optimale relatie. Stichting De 

Provinciale Milieufederaties is sinds 1996 beneficiënt van de Nationale 

Postcode Loterij. Deze relatie dient een wederzijds belang. 

Jaarlijks wordt een plan gemaakt hoe de  Stichting de relatie met de Post

code Loterij wil onderhouden en onder de aandacht wil brengen van het 

publiek en van bestuur, directies en medewerkers van de samenwerkende 

milieufederaties. Dit plan wordt persoonlijk doorgesproken met medewer

kers van de Postcode Loterij om te bezien waar we elkaar kunnen verster

ken. Ook lopende het jaar is er regelmatig contact over concrete acties waar 

we elkaars doelstelling kunnen versterken.

Soms is er sprake van (gedeeltelijke) financiering van samenwerkingspro

jecten door derden. Deze zijn te beschouwen als belanghebbenden. Het is 

beleid om de relatie met hen te optimaliseren door professioneel project

beheer en door zorgvuldigheid bij de vereiste tussentijdse rapportages, de 

verslaglegging en de financiële afhandeling van projecten.

De Stichting heeft geen publieksfunctie. Voor het geval er tóch klachten van 

het publiek binnenkomen is er wel een klachtenprocedure. Deze is opgeno

men in het Handboek. Klachten over individuele Milieufederaties worden 

doorverwezen naar de betreffende federatie.
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BIJLAGE 4 Leden Bestuur en raad van Toezicht

Leden Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de 12 natuur 

en milieufederaties. In 2012 waren dat de volgende personen:

 

Dhr. S.J. van der Velde            St. Natuur en Milieufederatie Groningen

Dhr. H. Van der Werf              St. Friese Milieufederatie  

Dhr. r.H. Hoekstra,              St. Natuur en Milieufederatie Drenthe

penningmeester 

Mw. G. Wijffels              St. Natuur en Milieu Overijssel 

Dhr V. Vintges             St. Gelderse Natuur en Milieufederatie

Dhr J.A.C. Hogenboom,          St. Natuur en Milieufederatie Utrecht 

voorzitter 

Dhr. T. van Mierlo              Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Dhr. N. Verdaasdonk               St. Brabantse Milieufederatie

Dhr. J. v.d. Pol             Vereniging Milieufederatie NoordHolland

Dhr. A Ouwehand             St.  Natuur en Milieufederatie ZuidHolland

Mw. V. Dam             Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Dhr. J.H. Heijnen             St. Milieufederatie Limburg

Mw. r. Bekker              St. Natuur en Milieufederatie Groningen 

Mevr. P. Esser              St. Friese Milieufederatie 

Dhr. F. Blanckenborg              St. Natuur en Milieufederatie Drenthe 

Mw. J. Hoeflak              St. Natuur en Milieu Overijssel 

Dhr. L. van rootselaar             St. Gelderse Natuur en Milieufedetratie

Dhr. E. Wagener              St. Natuur en Milieufederatie Utrecht

Dhr. T. van riet              Vereniging Zeeuwse Milieufederatie 

Mw. M. Hendrikx              St. Brabantse Milieufederatie

Dhr. A. kappenburg              Vereniging Milieufederatie NoordHolland

Dhr. r. Schröder              St. Natuur en Milieufederatie ZuidHolland

Dhr. C. Terlouw              Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Mw. M.  kruit,              St. Milieufederatie Limburg 

voorzitter

Leden raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de 12 natuur en 

milieufederaties. In 2012 waren dat de volgende personen:

BIJLAGE 5 Nevenfuncties Bestuur van Stichting De Natuur Milieufederaties in 2013

Bestuur Naam Nevenfuncties

Dhr. H. van der Werf Bestuurslid Duurzaam Fryslan 2040

Mw G. Wijffels

Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer; Lid Raad van Toezicht Deltion;

Lid/Voorzitter Raad van Advies Stichting IJssellandschap.

Dhr V. Vintges Voorzitter GroenLinks afdeling Nijmegen; 

Lid bestuur Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Dhr N. Verdaasdonk Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta.

raad van Toezicht Naam Nevenfuncties

Mevr. r. Bekker (NMFG)   Voorzitter stichting ERA (Groningen)

Mevr. P. Esser (FMF) Raadslid gemeente Boarnsterhim

Senior docent NHLhogeschool Leeuwarden

Dhr F.G. Blanckenborg (NMFD)

Bestuurslid Faunabeheer Fryslan; Lid Bestuurscommissie 

OosterwoldeElslooAppelscha; 

Voorzitter van de Stichting Personal Service Dogs  

Penningmeester van Probusclub Oosterwolde

Mw J. Hoeflak (NMO) Programmamanager Woonbedrijf Ieder 1 te Deventer. 

Eigenaar Bril van Jane

Dhr L. van rootselaar (GNMF) Bestuurslid IVN Afdeling Barneveld; Bestuurslid IJsselmeervereniging;

Vz Wijkplatform BarneveldCentrum.

Dhr C. Terlouw (NMFF) Bestuurslid afd Flevoland van de Fietsersbond.

Dhr. A. kappenburg (MNH) Lid raad voor kerk en samenleving Suriname; 

Lid van de klachtencommissie KNHS /SRR.

Dhr. r. Schröder (MZH) Lid van informele milieuwerkgroepen  in Gouda;

Werknemer van WUR/Alterra.

Dhr. T. van riet (ZMF) Oprichter/eigenaar adviesbureau  MAGRID; Secretaris Zeeuws klimaat fonds 

Bestuurslid Stroom Naar de Toekomst

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn tevens bestuurslid van één van de 12 milieufederaties. Overige nevenfuncties:
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Deel II
Jaarrekeningen 2013
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(Na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2013 31 december 2012

Ref. € €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1 291.659 690.781

Liquide middelen 2 816.572 447.052

Totaal activa 1.108.231 1.137.833

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 3 350.000 350.000

Bestemmingsreserve 4  

Overige reserves 5 45.423 8.995

395.423 358.995

kortlopende schulden 6 712.808 778.838

Totaal passiva 1.108.231 1.137.833

1.1 Balans per 31 december 2012

1.2 Staat van baten en lasten over 2013

werkelijk 2013 begroting 2013 werkelijk 2012

Ref. € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 8  3.915      44.419 

Baten uit acties van derden 9  2.281.191  2.250.000  3.025.149 

Subsidies van overheden 10  8.175      116.641 

Overige baten 11  11.690  12.000  9.903 

Som der baten  2.304.971  2.262.000  3.196.112 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Organisatie van de samenwerking 12  157.216  157.121  109.999 

Activiteiten van de samenwerking 13  153.058  182.850  228.806 

Samenwerkingsprojecten 14  289.824 263.414  1.225.785 

Bijdragen aan milieucentra 15  187.200  187.200  187.200 

Bijdragen aan milieufederaties 16  1.416.000  1.416.000  1.440.000 

 2.203.298  2.206.585  3.191.790 

Werving baten 17             

Beheer en administratie 18  65.245  64.365  65.802 

Som der lasten  2.268.543  2.270.950  3.257.592 

resultaat  36.428  8.950-  61.480-

      

resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve fondsenwerving      8.000

Overige reserves  36.428  53.480

36.458 61.480-
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting De Natuur en Milieufederaties is gevestigd te Utrecht, 

Hengeveldstraat 29  3572 KH.

De doelstelling van de stichting is:   

• het versterken van het werk en de positie van de provinciale   

Milieufederaties in de diverse provincies door  het samenwerken,  

door het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht en door  

het coördineren van gezamenlijke belangenbehartiging.

• het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee de   

activiteiten van de provinciale Milieufederaties financieel te   

ondersteunen ten behoeve van het behartigen van de belangen  

van natuur en milieu.

• voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings   

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de  

ruimste zin des woords.

Inrichting jaarrekening

De jaarrekening is ingericht conform de Richtlijn Fondsenwervende 

Instellingen.

Grondslagen voor waardering

Activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

"Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten beschikbaar voor 

doelstelling en de bestedingen over het jaar.  

 

De baten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben. 

Voorzover de baten gebruikt worden voor de (mede)financiering van 

projecten worden zij verantwoord in de verslagperiode waarin de project

kosten worden gemaakt. Niet bestede projectgelden worden op de balans 

geactiveerd als nog te besteden projectgelden. 

 

De kosten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking 

hebben. Projectkosten worden geboekt op de factuurdatum. Indien de eind

afrekening van een project opgesteld wordt binnen het boekjaar waarover 

gerapporteerd wordt, dan worden de projectkosten met een factuurdatum 

in het volgende jaar wel in het betreffende boekjaar geboekt. 

Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn."
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2013

ACTIVA

1.  Vorderingen en overlopende activa 

De post kan als volgt worden toegelicht:

31 december 2013 31 december 2012

Debiteuren:

  Vorderingen op federaties i.v.m. NSkaarten      73.807 

  Overige vorderingen  30.042  9.914 

Te ontvangen subsidies  5.471  119.249 

Te ontvangen NPL gelden  237.500  475.000 

Nog te ontvangen bedragen  18.646  10.817 

Vooruitbetaalde bedragen      1.994 

 291.659  690.781 

2.  Liquide middelen

Van Lanschot Bankiers rekeningcourant  2.149  242.522 

Van Lanschot Bankiers rendementsparen  214.423  204.530 

ASN sparen zakelijk  600.000     

 816.572  447.052 

Deze bedragen zijn direct opeisbaar.

PASSIVA

Reserves

“De reserves en fondsen zijn samengesteld uit een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve en overige reserves. De stichting streeft naar het aanhoud

en van een zo klein mogelijk eigen vermogen. Positieve resultaten worden in het daaropvolgende jaar bestemd, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk 

beperkt blijft tot een continuïteitsreserve om de continuïteit te waarborgen. De zorg voor continuïteit is te onderscheiden in:  

a) waarborgen dat de kosten van de organisatie voor minstens een half jaar gedragen kunnen worden 

b)  opvangen van onvoorziene uitgaven  

c)  opvangen van tegenvallers bij projecten (overschrijding van projectbegrotingen is uiteraard geen beleid)

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2012 besloten dat de continuïteitsreserve minimaal € 300.000, moet bedragen maar voorlopig te kiezen voor 

een behoedzaam scenario en voor 2013 een  reserve van € 350.000 aan te houden , waarvan € 80.000, ten behoeve van continuïteit van de organisatie voor 

een half jaar, € 70.000, voor onvoorziene uitgaven, en € 200.000 als risicoreserve voor projecten.”

De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden toegelicht:      

31 december 2013 31 december 2012

3. Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve Samenwerking

Stand per 1 januari  208.000

Onttrekking boekjaar  208.000

Stand per 31 december  -   -
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2013)

31 december 2013 31 december 2012

Continuïteitsreserve organisatiekosten Stichting

Stand per 1 januari  80.000  150.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar      70.000

Stand per 31 december  80.000  80.000 

reserve onvoorziene uitgaven

Stand per 1 januari  70.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar      70.000

Stand per 31 december  70.000  70.000 

risicoreserve voor projecten

Stand per 1 januari  200.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar      200.000

Stand per 31 december  200.000  200.000 

Totaal continuïteitsreserve per 31 december 350.000 350.000

4.  Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari  8.000

Onttrekking boekjaar  8.000

Toevoeging boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)

Stand per 31 december - -

5.  Overige reserves

Stand per 1 januari  8.995  54.475 

Toevoeging boekjaar (n.a.v. herverdeling reserves)      8.000 

Mutatie boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)  36.428  53.480

Stand per 31 december  45.423  8.995

  

31 december 2013 31 december 2012

6. kortlopende schulden

Crediteuren  257.507  339.299 

Belastingen en premies sociale verzekering  1.530     

Nog te besteden projectgelden acties derden (1)

  Ontvangsten Nationale Postcode Loterij  325.949  357.408 

  Ontvangsten andere fondswervende instellingen  2.437  2.170 

Nog te besteden projectgelden overheden (1)  63.415  61.958 

Nog te betalen posten  61.971  18.004 

712.808 778.838

(1) De hier vermelde bedragen betreffen toegezegde subsidiegelden toegezegd in 2013 of eerder maar waarvan de realisatie in 2013 of later plaats vindt.

Verbonden partijen       

“Het Algemeen Bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederatie wordt sinds 7 oktober 2009 gevormd door de twaalf directeuren van de milieufederaties. 

Voor die datum bestond het bestuur uit 8 directeuren en vier bestuursleden van de milieufederaties. Voor deze functie ontvangen de bestuursleden geen 

vergoedingen. 

 

Stichting De Natuur en Milieufederaties verricht betalingen aan de afzonderlijke federaties in verband met uitgevoerde activiteiten of vergoeding van ma

teriële zaken die in het teken staan van de doelstellingen Organisatie van de samenwerking, Activiteiten van de samenwerking, Samenwerkingsprojecten en 

Bijdragen aan milieufederaties. Op de volgende pagina staat een overzicht waarin de bedragen zijn opgenomen die per ultimo nog betaald dienen te worden 

aan de milieufederaties. Tevens heeft stichting De Natuur en Milieufederaties verplichtingen aan de federaties bij de post Nog te besteden projectgelden. “



48 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties 49 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties

Verschuldigd per 31 december 2013 aan milieufederaties m.b.t. crediteurensaldo

31 december 2013 31 december 2012

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen  7.126  4.029 

Stichting Friese Milieufederatie  16.093  29.482 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe  47.100  39.707 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel  19.136  15.290 

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie  23.431  27.821 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland  8.113  16.250 

Vereniging Milieufederatie NoordHolland  25.831  16.759 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht  16.987  31.038 

Stichting Natuur en Milieufederatie ZuidHolland  24.723  15.760 

Vereniging ZMf  17.647  13.900 

Stichting Brabantse Milieufederatie  14.421  19.638 

Stichting Milieufederatie Limburg  11.688  13.916 

 232.296  243.590 

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2013)

Te vorderen per 31 december 2013 van milieufederaties i.v.m. OV/NS-jaarkaarten m.b.t. debiteurensaldo

31 december 2013 31 december 2012

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen     2.095 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe     7.359 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel      18.093 

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie      8.990 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland      2.095 

Vereniging Milieufederatie NoordHolland      8.990 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht      2.095 

Stichting Natuur en Milieufederatie ZuidHolland      5.409 

Vereniging ZMf      2.095 

Stichting Brabantse Milieufederatie      14.489 

Stichting Milieufederatie Limburg      2.095 

- 73.805

7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Natuur en Milieufederaties heeft een huurovereenkomst met Natuur en Milieu Utrecht waarbij jaarlijks de huurperiode met een jaar verlengd kan 

worden. Natuur en Milieu Utrecht berekent 16% van de eigen huurkosten door aan De Natuur en Milieufederaties. De huur wordt jaarlijks per 1 december 

aangepast, waarbij de stijging van de huurkosten naar rato wordt doorbelast. In 2013 is door Natuur en Milieu Utrecht aldus een bedrag van € 10.054, in 

rekening gebracht.

De Natuur en Milieufederaties is in verband met BTW kosten in gesprek met de Friese Milieufederatie over de beëindiging van de ingehuurde inzet op het 

gebied van communicatie. Continuering  van deze inzet is mede op grond van de in 2012 ingezette koers voor de organisatie van het landelijke stafbureau 

niet gewenst. Of en welke financiële gevolgen dit heeft is per rapportdatum nog niet bekend.
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8. Baten uit eigen fondsenwerving
werkelijk 2013 begroting 2013 werkelijk 2012

Gift  2.378  

Mooi Informatiebeheer      5.750

Qurrent      50.000

Fudura  16.548  

Andere subsidies uit nog te besteden projectgelden 15.011  11.331

3.915 - 44.419

De baten uit eigen fondsenwerving vallen volledig binnen de categorie Overige baten uit eigen fondsenwerving.

9. Baten uit acties van derden

Ontvangsten Nationale Postcode Loterij:

Jaarlijkse bijdrage 2.250.000 2.250.000 2.250.000

Stichting Doen (Droomfonds NPL)   950.000

NPL gelden uit nog te besteden projectgelden 31.459  194.461

2.281.459 2.250.000 3.005.539

Tussen de Nationale Postcode Loterij en Stichting De Natuur en Milieufederaties is een overeenkomst tot 31 december 2015 gesloten, waarin bepaald is dat 

Stichting De Natuur en Milieufederaties als beneficiënt zal delen in de opbrengst van de loterij. 

Ontvangsten andere fondswervende instellingen

Stichting Natuur en Milieu   4.679

Vereniging Milieudefensie   8.928

Andere ontvangsten uit nog te besteden projectgelden 268  6.003

268- - 19.610

Totaal baten uit acties derden 2.281.191 2.250.000 3.025.149

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

10. Subsidies van overheden
werkelijk 2013 begroting 2013 werkelijk 2012

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 9.632  

Subsidies uit nog te besteden projectgelden 1.457    116.641

8.175 - 116.641

De baten uit eigen fondsenwerving vallen volledig binnen de categorie Overige baten uit eigen fondsenwerving.

11. Overige baten

De overige baten zijn als volgt samengesteld:

Rente 11.690 12.000 9.903

11.690 12.000 9.903

Er zijn geen giften in natura of op geld waardeerbare diensten van bedrijven ontvangen. Ook zijn er geen sponsorbijdragen ontvangen.

Verantwoording bezoldiging directie en toezichthouders

Stichting De Natuur en Milieufederaties heeft in 2013 geen bezoldigde directie. Bestuurlijke taken worden gedaan door directeuren van de 12 aangesloten 

Natuur en Milieufederaties binnen de tijd dat zij zijn aangesteld bij de eigen organisatie.  

 

Het toezichthoudende orgaan (Raad van Toezicht) bestaat uit 12 afgevaardigden van de Natuur en Milieufederaties, bij voorkeur samengesteld uit de 

bestuursleden van de 12 organisaties. Zij ontvangen eveneens geen bezoldiging.
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(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2013)

14. Samenwerkingsprojecten
werkelijk 2013 werkelijk 2012

Personeelskosten  26.471  43.853 

Huisvestingskosten  3.250  3.397 

Bureaukosten  839  216 

Accountantskosten      71 

Materiële projectkosten

Ave natura 2000  620  75.628 

Uitvoeringsfase nieuwe binding 2012  77.575  92.935 

De CO2 ambitie      56.065 

Gedragen door de wind  8.175  686 

Milieuhulp.nl 2011      592 

Milieuhulp.nl 2012  2.476  22.607 

Nacht van de nacht 2011      89.138 

Nacht van de nacht 2012      84.679 

Nacht van de nacht 2013  39.540     

Pluk van de Petteflet natuurprijs  7.407     

Big jump 2012      3.281 

Big jump 2013  7.000     

Hier opgewekt  40.747  748.599 

Promotie servicepunt hier opgewekt  9.800  4.002 

SER Hoofdlijnen akkoord  11.520     

Binding & Profilering  52.804     

Footprint  1.600     

Baten en lasten afgesloten projecten      36 

 289.824  1.225.785 
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1.6 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling

12 
Organisatie van 

de samenwerking

13
Activiteiten van 

de samenwerking

14
Samenwerkings-

projecten

15
Bijdragen

milieuscentra

16
Bijdragen

milieufederaties

17
Werving

baten

18
Beheer en 

administratie

Totaal
2013

Begroting
2013

Werkelijk
2012

Bijdrage aan milieucentra 187.200 187.200 187.200 187.200

Bijdrage aan milieufederaties 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.440.000

Personeelskosten 144.893 26.471 9.134 180.498 183.000 149.001

Huisvestingskosten 6.048 3.250 756 10.054 10.500 10.508w

Bureaukosten 1.561 839 195 2.595 3.000 1.370

Accountantskosten  7.735 7.735 7.000 6.968

Overige organisatiekosten 4.714 4.714 4.500 7.161

Bestuurskosten 47.425 47.425 46.900 48.330

Samenwerking milieufederaties 113.614 113.614 131.600 159.846

Communicatiekosten 16.119 16.119 18.000 44.959

Overige samenwerkingskosten 23.325 23.325 33.250 24.002

Materiële projectkosten 259.264 259.264 230.000 1.178.248

157.216 153.058 289.824 187.200 1.416.000 - 65.245 2.268.543 2.270.950 3.257.592
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De uitgaven van de Stichting zijn te verdelen over vijf categorieën 

doelstellingen, namelijk:

• Organisatie van de samenwerking. Dit betreft kosten van  

het bureau van de Stichting.

• Activiteiten van de samenwerkende 12 milieufederaties: activiteiten 

die ondernomen worden om de samenwerking te organiseren en te 

ondersteunen, maar die niet direct te maken hebben met de inrichting 

en beheer van de organisatie.

• Samenwerkingsprojecten

• Bijdragen aan milieucentra

• Bijdragen aan milieufederaties

De toerekening van de uitvoeringskosten aan de doelstellingen vindt plaats 

op basis van werkelijk gemaakte kosten. De personele kosten worden 

toegerekend op basis van een schatting van het aantal werkelijk bestede 

uren. De secretaris verricht 90 % van de werkzaamheden voor de Organisa

tie van de samenwerking, 5 % voor Samenwerkingsprojecten en 5 % voor 

Beheer en administratie. De secretaresse besteedt 80 % van werkzaam

heden aan Organisatie van de samenwerking, 10 % aan Samenwerkingspro

jecten en 10 % aan Beheer en administratie. De communicatiemedewerker 

werkt voor 100% voor de Organisatie van de samenwerking. En de adminis

trateur tenslotte besteedt 90 % aan Samenwerkingsprojecten en 10 % aan 

Beheer en administratie.

Alle overheadkosten, zijnde de kosten voor personele ondersteuning van 

de samenwerking, de huisvestings en bureaukosten naar rato van de uren 

personeel die ingezet worden voor de ondersteuning van de samenwerking, 

en de overige organisatiekosten, worden toegerekend aan de Organisatie 

van de Samenwerking

• De Stichting heeft sinds 1 september 2013 1 personeelslid in dienst. 

Tot die tijd zijn bij de Stichting Natuur en Milieu uitvoerende taken 

neergelegd ten behoeve van het beheer van de Stichting De Natuur en 

Milieufederaties. 

De kosten hiervoor worden door de Stichting gedragen.

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen bezoldiging en 

aan hen is in dit boekjaar geen lening, voorschot of garantie verstrekt

2013 2012

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan de doelstellingen  2.203.298  3.191.790 

Som der baten  2.304.971  3.196.112 

Som der lasten  2.268.543  3.257.592 

Bestedingen aan de doelstellingen / som der baten: 95,6% 99,9%

Bestedingen aan de doelstellingen / som der lasten: 97,1% 98,0%

Fondsenwervingspercentage

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving:*
0,0% 0,0%

Percentage beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  65.245  65.802 

Som der lasten  2.268.543  3.257.592 

Kosten beheer en administratie / som der lasten: 2,9% 2,0%

* Stichting De Natuur en Milieufederaties is geen fondsenwervende instelling, maar kanspelbegunstigde. De stichting doet geen beroep 

op de publieke offervaardigheid.
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2. Overige gegevens
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2.1 Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de 

vergadering van 26 juni 2014.

2.2 Statutaire bepaling resultaatbestemming

In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de 

bestemming van het resultaat.

2.3 resultaatbestemming

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast en de Rut keurt de resultaat 

bestemming goed overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen 

in de staat van baten en lasten.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier 

vermeld dienen te worden.

2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op pagina 62 en 63.

2.6 Toelichting verschillen realisatie 2013 versus begroting 2013

1. Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving

In 2013 is een gift ontvangen van Amiko Relatiegeschenken en is een 

bijdrage ontvangen van Fudura voor de campagne Buurkracht. Beide waren 

niet begroot. Deze positieve bijdragen voor het jaar worden verlaagd door 

een aanpassing van de nog uit te voeren projecten waarvoor eerder een 

bijdrage is ontvangen.

Baten uit acties van derden

Naast de reguliere bijdrage, op grond van de overeenkomst, van de Nation

ale Postcodeloterij wordt deze post aangevuld met baten uit voorgaande 

jaren als dekking van de kosten die in het boekjaar zijn gemaakt voor de 

verschillende projecten. Dit op grond van de systematiek dat een bijdrage 

volledig wordt opgenomen in het jaar van toekenning waarbij voor het niet 

bestede deel een ‘vooruit ontvangen bate’ post wordt opgenomen onder de 

noemer ‘nog te besteden projectgelden’ die onder de kortlopende schulden 

wordt verantwoord.

Subsidies van Overheden

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor het project Om

gevingswet € 15.000 toegekend en via Agentschap NL wordt van ditzelfde 

ministerie nog eens een bedrag van € 13.410 ontvangen voor de uitvoering 

van een onderzoek met als titel ‘Naar een gereedschapskist voor duurzame 

lokale energie initiatieven’. Een project dat samen met het HIER klimaatbu

reau is uitgevoerd. Doordat de eindafrekening van het project ‘Gedragen 

door de Wind’ lager uitvalt dan begroot en aangevraagd is hier een correctie 

opgenomen van € 18.778 in verband met een lagere toekenning op de 

subsidie.

2. Lasten:

Het totaal van de kosten ligt in lijn met de begroting waarbij op een drietal 

posten meer respectievelijk minder wordt besteed. Voor de vergelijking 

wordt uitgegaan van de bedragen zoals die te zien zijn in paragraaf 1.6 

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming. Het gaat dan met 

name om:

• Samenwerking milieufederaties

• Overige samenwerkingskosten

• Materiele projectkosten

Samenwerking milieufederaties

Onder deze noemer zijn kosten opgenomen met betrekking tot acquisitie 

alsook inzet van directeuren voor een aantal hoofdthema’s. Op beide onder

delen was de verwachting, gezien de door te voeren organisatiewijziging, 

dat een behoorlijke inzet nodig was maar dat bleek achteraf niet nodig.

Overige samenwerkingskosten

Onder dit onderdeel is in de begroting een post onvoorzien opgenomen die 

echter maar voor een fractie hoefde te worden aangesproken waardoor dit 

bedrag lager uitvalt.

Materiele projectkosten

De overschrijding van de materiele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt 

doordat van projecten die in 2012 niet zijn afgesloten in 2013 nog kosten 

worden gemaakt. Hier staan overigens dan wel extra baten tegenover die 

via de mutatie op de ‘nog te besteden gelden’ worden opgenomen onder 

de baten.
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2.7 Ondertekening van de jaarrekening 2013

Bestuursleden: Infunctietreding Handtekening

dhr. S.J. van der Velde 1 oktober 2008

dhr. H. van der Werf 1 februari 2011

dhr. r.H. Hoekstra 14 augustus 1997

mw. G. Wijffels 1 september 2009

dhr. V.Vintges 7 oktober 2009

mw. V. Dam 7 oktober 2009

dhr. J.A.C. Hogenboom 21 september 2006

J. van de Pol 11 februari 2013

dhr. A. Ouwehand 1 juli 2012

dhr. T. van Mierlo 7 oktober 2009

dhr. N. Verdaasdonk 1 april 2011

dhr. J.H. Heijnen 1 maart 2006



66 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties 67 Samen voor mooie en duurzame provinciesDe Natuur en Milieufederaties

3. Bijlagen
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12 december 2013
Begroting 2014

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 0 0,00%

Baten uit acties van derden:

    Nationale Postcode Loterij 2.250.000 86,04%

    NPL: Droomfonds (Hier Opgewekt) 0 0,00%

    Andere fondswervende instellingen 250.000 9,56%

Subsidies van overheden 75.000 2,87%

Overige baten 40.000 1,53%

Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.615.000

Besteed aan doelstelling

Bijdragen aan milieufederaties 1.416.000 54,15%

Bijdragen aan milieucentra 187.200 7,16%

Organisatiekosten stichting 117.833 4,51%

Activiteiten van de stichting 164.600 6,29%

Samenwerkingsprojecten eigen middelen 315.179 12,05%

Samenwerkingsprojecten 355.000 13,58%

Totaal besteed aan doelstelling 2.555.812

Beheer en administratiekosten 59.188 2,26%

Tekort/overschot 0 0,00%

3.1 Begroting 2014 3.2 Afrekening subsidies

Projectnaam Subsidiegever Toegekend Ontvangen Nog te ontvangen

Ave N@tura 2000 programma 20082012 Ministerie van ELI 300.000 300.000 0

Gedragen door de wind Ministerie van I&M 106.194 115.723 9.529

Omgevingswet Ministerie van I&M 15.000 0 15.000

Hier opgewekt Stichting Doen 950.000 712.500 237.500

Hier opgewekt Qurrent 50.000 50.000 0

1.421.194 1.178.223 242.971
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Begrotingspost NMFG FMF NMFD NMO GNMF NMFF MNH NMU NMZH ZMf BMF SML TOTAAL

Np0802 Ave n@atura 2000 Programma 20082012 18.154 4.486 4.307 9.571 204 3.236 546 1.095 1.415 1.603 44.211

Pr0904.2 Uitvoeringsfase Nieuwe binding 2012 1.076 1.000 1.000 1.081 4.157

Pr1005 Gedragen door de wind 641 641

Or1203 diverse staftaken 4.039 4.039

Or1211 huisvesting 200 200

Or1212 overige bureaukosten 77 77

Ac1201 vergaderkosten AB, DB en RvT 40 40

Ac1202 vergoeding DB leden 9.850 7.880 14.972 7.880 40.582

Ac1203 vergoeding programmadirectie 1.084 6.895 10.343 5.910 3.940 12.066 6.895 11.820 7.289 8.373 5.910 7.880 88.404

Ac1205 budget programma's 2.463 2.463

Ac1212 traject landelijk CRM 9.850 1.478 11.328

Pr1203 Nacht van de nacht / Laat het donker donker 4.433 4.433 4.433 4.433 4.186 4.433 5.119 4.433 4.433 4.433 4.433 49.198

Pr1204 Hier opgewekt (voorheen We generate) 1.716 2.000 727 1.207 1.509 1.432 930 1.225 10.746

Pr1204.1 Hier Opgewekt, campagne 7.880 7.880

Pr1205 Big Jump 2012 0 0

Pr1206 Pluk van de Petteflet natuurprijs 500 500 500 500 457 478 2.935

B1301 bijdrage 2013 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 1.416.000

Or1302 secretariële ondersteuning stafbureau 17.985 17.985

Or1303 communicatiemedewerker 37.673 37.673

Or1311 huisvesting 10.400 10.400

Or1312 overige bureaukosten 212 212

Ac1302 kosten DB leden 9.600 20.000 29.600

Ac1311 vergoeding portefeuillehouders, 1.200 1.600 2.800

Ac1312 themacoördinatoren 0

Ac1313 budget themakringen 10.400 1.400 34 11.834

Ac1314 acquisitie en projectontwikkeling, 2.514

Ac1321 communicatie budget 29

Pr1302 Omgevingswet 0

Pr1303 Nacht vd Nacht 2013 2.045 2.000 2.000 2.069 2.000 2.000 2.000 2.034 10.000 2.179 2.000

Pr1304 Big Jump 2013

Pr1310 Inzet SER (Teb) 11.520

Pr1320 Binding & profilering algemeen 487

Pr1321 Footprint

TOTAAL 125.561 189.399 182.524 137.223 156.201 139.902 136.759 214.346 144.960 135.467 141.427 136.699 1.795.945

Overzicht betalingen 2013 Stichting De Natuur- en Milieufederaties aan de Milieufederaties
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3.4 Verklarende woordenlijst

NMFG Natuur en Milieufederatie Groningen

FMF Friese Milieufederatie

NMFD Natuur en Milieufederatie Drenthe

NMO Natuur en Milieu Overijssel

GNMF Gelderse Natuur en Milieufederatie

NMU Natuur en Milieufederatie Utrecht

NMFF Natuur en Milieufederatie Flevoland

MNH Milieufederatie NoordHolland

NMZH Natuur en Milieufederatie ZuidHolland

ZMf ZMf (voorheen Zeeuwse Milieufederatie)

BMF Brabantse Milieufederatie

SML Milieufederatie Limburg

NPL Nationale Postcode Loterij
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