
Jaarverslag & 
Jaarrekening 2015



Cheque van €2.250.000 van Postcode 
Loterij voor De Natuur en Milieufederaties

(v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris De Natuur en Milieufederaties), Michiel Verboven (Managing Director 

Nationale Postcode Loterij), Corinne Ellemeet (Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties) en Joris 

Hogenboom (Voorzitter De Natuur en Milieufederaties). Foto: Roy Beusker Fotografie

Nationale Postcode Loterij

Meer dan honderd goede doelen ontvangen dit jaar een schenking van de Postcode Loterij. Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in het Koninklijk theater 

Carré in Amsterdam, maakte de loterij bekend dat zij dit jaar een recordbedrag van 328 miljoen euro doneert aan al deze goede doelen die werkzaam zijn 

op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland. De Natuur en Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen euro. “Wij zijn ontzettend blij met de 

bijdrage van de Postcode Loterij voor ons werk aan een duurzaam en mooi Nederland”, aldus voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en Milieufederaties. 

“Dankzij de deelnemers van de loterij kunnen wij veel mooie projecten realiseren, zoals de Nacht van de Nacht en de energieservicepunten.”

Voorwoord

Stichting De Natuur en Milieufederaties is de overkoepelende stichting waarbinnen de 12 provinciale Natuur- en Milieufederaties hun samenwerking hebben 

verankerd. In dit jaarverslag gaat de stichting in op haar functioneren en de activiteiten die de stichting in 2015 heeft uitgevoerd. In de jaarrekening legt de 

stichting verantwoording af over het financieel beleid. 

Iedere provinciale Natuur en Milieufederatie draagt met eigen projecten bij aan een mooi en duurzaam Nederland. Voor een overzicht van de werkzaamhe-

den en de verantwoording over de financiën stellen de afzonderlijke federaties hun eigen jaarverslag en jaarrekening op. Deze zijn te raadplegen via de lande-

lijke website en op de websites van de provinciale Natuur en Milieufederaties.
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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 samenwer-

king hebben verankerd. De Stichting heeft de volgende doelen, vastgelegd 

in de statuten:

• Het versterken van het werk en de positie van de provinciale milieu-

federaties in de diverse provincies door het samenwerken, door het 

uitwisselen van informatie, kennis en inzicht en door het coördineren 

en uitvoeren 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, milieu en landschap. 

• Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

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

van de afzonderlijke federaties te versterken. 

1.2 Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie

Gezien de doelstelling van de Natuur en Milieufederaties 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 Meerjarenbeleids-

plan, dat jaarlijks wordt vertaald in een jaarwerkplan. Onze landelijke en 

strategische doelen bepalen onze speerpunten in 2015. In 2015 hebben we 

prioriteit gegeven aan de volgende doelen:

De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor:

• Een samenleving die draait op schone energie met directe betrokken-

heid van bewoners.

• Een samenleving die (nieuwe) natuur en landschap beschermt en ont-

wikkelt met directe betrokkenheid van bewoners.

• Een circulaire economie die de voetafdruk verkleint en waarin duurza-

me energie en voedsel voor iedereen betaalbaar is. 

En de Natuur en Milieufederaties hebben binnen drie jaar:

• Tenminste 1000 actieve duurzaamheidsgroepen aan ons netwerk ver-

bonden, waarvan de helft een nieuwe groep is.

• Onze communities uitgebouwd en gezamenlijk een achterban van 

tenminste 60.000 mensen.

 

• Een uitgebouwde en solide samenwerking met koploperbedrijven en 

bedrijfstakken.

• Eenheid in uitstraling en logo’s van de 12 afzonderlijke federaties. 

In 2015 hebben we het speerpunt ‘schone energie’ vertaald naar de volgen-

de concrete resultaten:

• In elke provincie hebben we een goed lopend servicepunt Energie dat 

lokale energie-initiatieven aanjaagt en ondersteunt (zowel besparing als 

opwekking). 

• In elke provincie hebben we een Kleur uw gemeente groen team waar 

de Natuur en Milieufederaties een leidende rol spelen waardoor we 

energiebesparing in de bestaande bouw helpen realiseren.

• We jagen Windenergie op Land aan door het organiseren van  

participatietrajecten.

De landelijke thema’s natuur en circulaire economie hebben we in 2015 

vooral ingevuld met provinciale activiteiten. We communiceren actief over 

onze werkzaamheden op deze terreinen op landelijk niveau en hebben ge-

durende het jaar actief de projectontwikkelingskansen onderzocht. Concreet 

betekent dit dat we op deze thema’s de nadruk hebben gelegd op vraag- 

gestuurd werken waarbij cofinanciering een nadrukkelijke voorwaarde was.  

Met al onze projecten willen we ook onze strategische doelen bereiken en 

onze achterban vergroten en versterken.

De verantwoording op de resultaten is opgenomen in hoofdstuk 2.

1.3 Bestuursstructuur van de Natuur en Milieufederaties

Het bestuur van de Natuur en Milieufederaties wordt gevormd door de 12 

directeuren van de provinciale Natuur en Milieufederaties. Het dagelijks 

bestuur bestond in 2015 uit een team van drie directeuren van provinciale 

Natuur en Milieufederaties. Voor de toezichthoudende functie is een raad 

van toezicht gevormd die twee maal per jaar bijeen komt. Alle bestuursle-

den en toezichthouders voldoen aan de statutaire voorwaarden en de eisen 

van het CBF-keur. 

In 2015 is de raad van toezicht zowel qua omvang als samenstelling ge-

wijzigd. Aanleiding hiervoor was de eigen evaluatie uit 2014, waaruit naar 

voren kwam dat een kleinere omvang bijdraagt aan de continuïteit en een 

grotere betrokkenheid. 

http://www.natuurenmilieufederaties.nl/statuten-stichting-nmfs/
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Verder bleek uit de evaluatie dat een mengvorm met leden op voordracht 

van de federaties (maar zonder bestuurlijke of toezichthoudende rol bij 

de federaties en zonder last of ruggenspraak) en onafhankelijke leden een 

geschikte constructie is om de onafhankelijkheid beter te borgen en meer 

kennis in de raad te brengen. In 2015 zijn nieuwe leden voor de raad gese-

lecteerd op basis van een vooraf vastgesteld profiel met algemene en spe-

cifieke competenties, waarbij de selectiecommissie heeft gekeken naar een 

goede teamsamenstelling. De nieuwe raad van toezicht, die op 25 juni 2015 

is geïnstalleerd, bestaat uit 5 leden: 3 leden op voordracht van de federaties 

uit de regio Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden.  

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 beleidsuitvoe-

ring, 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 projecten op de agenda en 

worden er strategische kwesties bediscussieerd. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt ondersteund door een 

klein facilitair bureau. Het stafbureau werd in 2015 bemand met de volgen-

de functies: een netwerkdirecteur (0,8 fte), secretaris (0,7 fte), een  

administrateur (extern ingehuurd), een ondersteunend secretaris / secre-

tariaatsmedewerker (0,4 fte) en een communicatiemedewerker (extern 

ingehuurd).
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Resultaten in 2015: 

In alle provincies draait een servicepunt, die in totaliteit meer dan 600 lokale energie initiatieven in Nederland ondersteunen en informeren. De Servicepun-

ten helpen de initiatieven één op één met kennis en ervaring. Daarnaast worden 12 provinciale netwerken levendig gehouden door de organisatie van lokale 

en provinciale netwerkbijeenkomsten, kennissessies en excursies. In 2015 lag de focus op het (door)ontwikkelen van producten en profilering naar doelgroe-

pen en financiers.

Wind op Land 

Looptijd:  Oktober 2014 – februari 2016

Begroting:  €34.500,-

Deelnemers: Alle Natuur en Milieufederaties

Doel:  Ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak als Natuur en Milieufederaties om het draagvlak voor en het aandeel van windenergie in de  

  provincies te verhogen met respect voor natuur en landschap en mogelijkheden tot participatie. 

Resultaten in 2015:

Het expertteam Wind op Land heeft zich ingezet op het uitbouwen van het netwerk met windenergie ontwikkelaars, op verkenning van projectfinanciering 

voor ondersteuning van de ontwikkeling van windenergie en op het begeleiden van processen rondom draagvlak en participatie. Ook hebben de federaties 

zich gepresenteerd op bijeenkomsten en een belangrijke ontwikkelende rol gespeeld bij het opstellen van de handleiding Gedragscode Wind op Land. De rol 

en positie van de Natuur en Milieufederaties is uitgewerkt in een portfolio en een position paper. De Natuur en Milieufederaties kunnen een belangrijke rol 

spelen in locatievraagstukken gecombineerd met draagvlak en participatie. Op dit onderwerp is eind 2015 een projectvoorstel voor het uitvoeren van een 

milieustudie naar draagvlak bij windenergieprojecten gehonoreerd. 

 

Om onze landelijke doelen en pijlers te bereiken, voeren we verschillende activiteiten uit zoals het versterken van het maatschappelijk middenveld en het 

aanjagen van een duurzaam (provinciaal) beleid. Met het uitvoeren van onze eigen projecten, in de provincies en op landelijk niveau, dragen we direct bij aan 

een duurzame samenleving. Hieronder staat een overzicht van de landelijke projecten en de concrete activiteiten die we in 2015 hebben ondernomen. 

2.1 Projecten op landelijk niveau

In 2015 is gewerkt aan verdere professionalisering van het projectmanagement. De samenwerking en de projectopdracht worden vastgelegd in samenwer-

kingsovereenkomsten en projectcontacten, met een duidelijke rolverdeling tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuur. Er is een breed ontwikkelpro-

gramma opgezet voor een pool van landelijk projectleiders waarin zij zich kunnen blijven ontwikkelen door training en scholing. Dit werken we de komende 

periode verder uit.

SPEERPUNT: EEN SAMENLEVING DIE DRAAIT OP SCHONE ENERGIE MET DIRECTE BETROKKENHEID VAN BEWONERS

Energieservicepunten

Looptijd:  Start oktober 2013, doorlopend project

Begroting:   € 55.200,-

Deelnemers:  Alle Natuur en Milieufederaties

Doel:  In gezamenlijkheid richting geven aan de werkzaamheden, communicatie en uitwisseling van 12 servicepunten zodat dienstverlening   

 en zichtbaarheid behouden blijft en professionaliteit versterkt wordt. Daarnaast kijken naar kansen voor gezamenlijke acquisitie, zoals  

 Energieke Regio, VNG Ondersteuningsstructuur.

    2. De activiteiten van de NMF’s in 2015
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Resultaten in 2015:

In 2015 is de Zonnepanelencalculator, ontwikkeld door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, naar een aantal provincies uitgerold en is er een update gedaan 

naar de nieuwe fiscale regelingen. Verder zijn voor de provincies Noord Holland, Noord Brabant, Limburg en Overijssel installateurs geworven zodat ook in 

de calculator van deze provincies direct een offerte aangevraagd kan worden. De calculator is inmiddels 31 keer ingevuld door ondernemers wat 12 positieve 

resultaten opleverde (adviezen met een financieel rendement van meer dan 5 procent). In totaal waren die adviezen in 2015 goed voor 178 zonnepanelen. 

De calculator was in 2015 de meest nauwkeurige online tool voor MKB-ers om te of zonnepanelen aantrekkelijk voor hen zijn. 

SPEERPUNT: EEN SAMENLEVING DIE (NIEUWE) NATUUR EN LANDSCHAP BESCHERMT EN ONTWIKKELT MET DIRECTE BETROKKENHEID VAN BEWONERS

Omgevingswet 2015  

Looptijd:  Januari 2015 t/m december 2015 (fase 2)

Begroting:  € 25.000,- (deels extern gefinancierd)

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 2015: 

De vervolgfase van het landelijk project omgevingswet gaat verder in op hoe deze wet straks in de praktijk gaat werken. De Natuur en Milieufederaties 

streven ernaar dat met de nieuwe omgevingswet voorinspraak, burgerparticipatie en integraal werken gemeengoed gaan worden. In 2015 is hiervoor een 

voorstel gemaakt en besproken met betrokken ministeries. In 2016 gaan de Natuur en Milieufederaties hiermee aan de slag.

kleur uw Gemeente Groen 

Looptijd:  Start 2014 - december 2015

Begroting:  €27.500,-

Deelnemers: Alle Natuur en Milieufederaties

Doel:  Het opzetten van een landelijk samenwerkingsverband (met organisaties op het gebied van bouw, financiering en vraagstimulering)   

  voor het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw. Doel is het ontzorgen van particulieren bij het besparen van energie.

Resultaten 2015:

De inzet in 2015 vanuit de NMF’s heeft ertoe geleid dat het belang van onze regionale rol steeds meer is erkend en onze inbreng wordt meegenomen in 

verschillende samenwerkingsverbanden. De Natuur en Milieufederaties zijn lid van de stuurgroep die het VNG ondersteuningsprogramma Energie aanstuurt 

en bepaalt waaraan de budgetten voor dit programma worden besteed. Daarnaast nemen de Natuur en Milieufederaties deel aan het directeurenoverleg 

van de groene organisaties die verbonden zijn aan het SER Energieakkoord. In het najaar is BespaarLokaal opgericht vanuit de Natuur en Milieufederatie 

Zuid-Holland als opvolger van Meer met Minder; de ontwikkelde tools en de afspraken met bedrijven worden nu benut in het werk van de Natuur en Milieu-

federaties. De Natuur en Milieufederaties in Drenthe, Flevoland, Utrecht en Limburg hebben op provinciaal niveau bijgedragen om samenwerkingsverbanden 

op te zetten, vaak in combinatie met de regionale Energieloketten. 

Zonnepanelencalculator

Looptijd:              30 november 2014 – 1 januari 2016

Begroting:           € 11.400,-

Deelnemers:      Natuur en Milieufederaties Utrecht, Brabant, Limburg en Overijssel

Doel: Het stimuleren van duurzame lokale energie door MKB-bedrijven. De zonnepanelencalculator is speciaal voor het MKB ontwikkeld.  

 De calculator laat ‘kleinverbruikende’ bedrijven de mogelijkheden zien om onder aantrekkelijke voorwaarden (zoals fiscale  

 aftrekposten) zonnepanelen aan te schaffen.
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  en organisaties mee kunnen doen. Hiervoor is een voetafdruk scan ontwikkeld waarmee de voetafdruk van individuele bewoners   

  gemeten kan worden.

Resultaten in 2015:

Op de website www.voetafdruknederland.nl kun je voor de provincies Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Utrecht de voetafdruk scan 

invullen. Ondertussen is dit al meer dan 2000 keer gedaan. De scans voor de provincies Zeeland en Flevoland zijn gereed voor gebruik en staan klaar voor 

lancering. De voetafdrukscan vormt de bouwsteen voor landelijke en regionale campagnes en projecten over duurzaamheid, lifestyle en milieugedrag. De 

scans gaan over alle onderdelen van de leefstijl die hierop betrekking hebben: voeding, vervoer, vakantie, kleding, wonen, energie, afval en de aanschaf van 

verbruiksgoederen. In 2015 zijn de communicatiemiddelen verder op elkaar afgestemd, is een analysetool ontwikkeld voor inzet  op provinciaal niveau en zijn 

samenwerkingskansen en -partners verkend.

DuurzaamDoor

Looptijd:  December 2014 – december 2016

Begroting:  €70.000,- (extern gefinancierd)

Deelnemers: Alle Natuur en Milieufederaties

Doel:   Het versterken, versnellen en verspreiden van regionale initiatieven voor verduurzaming van de Nederlandse samenleving op de   

  thema’s grondstoffen, voedsel en biodiversiteit, het stimuleren van kennisontwikkeling vanuit deze initiatieven en het zowel regionaal  

  als landelijk verbinden van deze initiatieven aan andere duurzaamheidsnetwerken en – organisaties rond natuur, milieu en   

  duurzaamheid.

Resultaten 2015:

In 2015 is de onderlinge samenwerking tussen DuurzaamDoor en de Natuur en Milieufederaties versterkt met de ondertekening van een samenwerkings-

overeenkomst en een uitvoeringsprogramma voor 2015/2016. De meerwaarde van de samenwerking is het leggen van verbanden tussen campagnes/acti-

viteiten van de Natuur en Milieufederaties en de (leer)netwerken van DuurzaamDoor waarbij de focus op kennisontwikkeling en kennisdeling ligt. In 2015 

Verduurzaming Sport

Looptijd:  Oktober 2014 – januari 2016

Begroting:  € 12.300,- (deels extern gefinancierd)

Deelnemers: Natuur en Milieufederatie Utrecht, Overijssel en Brabant.

Doel:   Bewustwording bij beheerders van de gevolgen van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. De bestaande best practices  

  inventariseren en delen zodat het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd wordt. 

Resultaten 2015:

In 2015 is vooral geïnvesteerd in het politieke dossier rondom chemievrij beheer, het bouwen aan een nieuw netwerk en het neerzetten van het herkenbare 

gezicht van de Natuur en Milieufederaties. Zo zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Nederlandse Golf Federatie voor een chemievrij 

beheer van golfterreinen en is gezamenlijk het symposium over sport, gezondheid en natuur voorbereid. Na ruim twee jaar werken aan een Green Deal over 

chemievrij beheer van sportvelden hebben de Natuur en Milieufederaties en VEWIN najaar 2015 besloten de Green Deal nog niet te ondertekenen. Doordat 

er onvoldoende concrete stappen in de samenwerking zijn gezet kan het doel van chemievrij beheer ons inziens in 2020 niet gerealiseerd worden. In vervolg 

hierop hebben de Natuur en Milieufederaties samen met VEWIN een landelijke uitrol opgezet van het project Schoon Water (i.s.m. CLM en Econsult). In 

dit project is met de KNVB en NOC*NSF een start gemaakt in het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen rond duurzaam beheer voor 

beheerders van sportvelden. Inmiddels begeleiden we vanuit dit project in Noord-Brabant vier golfbanen in het verminderen van het gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen.  

SPEERPUNT: EEN CIRCULAIRE ECONOMIE DIE DE VOETAFDRUK VERKLEINT EN WAARIN DUURZAME ENERGIE EN VOEDSEL VOOR IEDEREEN BETAALBAAR IS.

Voetafdruk

Looptijd:  Januari 2015 t/m december 2015

Begroting:  €40.580,-

Deelnemers: Natuur en Milieufederaties Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Brabant, Utrecht, Flevoland en Zeeland.

Doel:  Het verlagen van de ecologische voetafdruk in elke provincie door middel van aansprekende projecten/activiteiten waaraan bewoners  
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Pluk van de Petteflet Natuurprijs 2015

Looptijd:                             1 januari 2015 tot 31 december 2015

Begroting:                          € 10.000,-  

Deelnemers:                      Alle Natuur en Milieufederaties.

Doel:                                   Uitreiken van de tweejaarlijkse natuur- en  

       landschapsprijs, samen met Vroege Vogels, voor  

       burgers die zich concreet inzetten voor natuur en  

       landschap.

Resultaten in 2015:

De Natuur en Milieufederaties organiseerden in 12 provincies regionale 

voorrondes voor de Pluk van de Pettefletprijs. Ruim 150 mensen dienden 

een plan in om Nederland 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 drie projecten. 

Het publiek bepaalde via de site van Vroege Vogels de uiteindelijke winnaar: 

“Stationspark Deurne” van Michel Lintermans uit Deurne. 

Naast bovengenoemde projecten hebben we in 2015 op een aantal thema`s 

de mogelijkheden voor het ontwikkelen van projecten en de acquisitie 

daarvoor verkend. Om verschillende redenen zijn deze projecten nog niet 

tot landelijke projecten opgeschaald.

is vooral geconcentreerd op het thema Voedsel en zijn DuurzaamDoor activiteiten verbonden aan de ecologische voetafdruk. Het samenwerkingsproject 

ecologisch tuinieren is verbreed en versterkt en er is een brede, landelijke taskforce opgezet voor het verbreden en versnellen van de eiwittransitie.  

Verder zijn er nieuwe netwerken en partnerschappen gevonden in het verduurzamen van de voedselketen, o.a. via de MAEXchange. De thema`s biodiversi-

teit en grondstoffen worden in 2016 verder uitgewerkt.

COMMUNICATIE/PROFILERINGSPROJECTEN

Nacht van de Nacht 2015

Looptijd:  Januari 2015 - december 2015 

Begroting:   € 55.000,- (deels extern gefinancierd)

Deelnemers:  Alle Natuur en Milieufederaties en vele lokale organisaties

Doel:   Bij het grote publiek aandacht vragen voor de schoonheid van de donkere nacht die bedreigd wordt door een toenemende licht- 

  vervuiling en voor energiebesparing. Daarnaast bij bedrijven en gemeenten onder de aandacht brengen dat door duurzaam lichtbeleid  

  veel energie bespaard kan worden en Nederland donkerder kan worden in plaats van ieder jaar lichter.

Resultaten in 2015:  

In 2015 was de nacht grootser dan ooit met meer bezoekers en meer evenementen. Ruim 40.000 bezoekers trokken naar meer dan 350 evenementen. Daar-

naast hadden we dit jaar bijzondere ambassadeurs met activiteiten, zoals Daan Roosegaarde met een concert in het duister in het concertgebouw en Govert 

Schilling met een masterclass sterrenkunde in cultuurcentrum Antropia en Vincent Bijlo met rondleidingen door een donker Fort Vechten. Ook hebben 

deelnemers van de postcodeloterij deel kunnen nemen aan een speciale Nacht van de Nacht activiteit in de Oostvaarderplassen. De Nacht van de Nacht is 

echt een gevestigd en succesvol jaarlijks evenement dat veel aandacht krijgt in de media en bij bedrijven en gemeenten. Lichtvervuiling en energiebesparing 

zijn aansprekende en herkenbare onderwerpen.

 

Foto: Johan van der Wielen
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helaas niet door de selectie gekomen.

• Ontwikkelen van en bijdragen aan tenminste twee landelijke projecten 

met tenminste twee externe partners: het project Verduurzaming Sport 

en Duurzaam Door zijn hier goede voorbeelden van.

• Opschalen van tenminste een provinciaal project naar bovenprovinciaal 

of landelijk niveau: het project Zonnepanelencalculator is gestart in 

Utrecht en in 2015 opgeschaald naar meerdere provincies.

• Heldere en gestroomlijnde procedure en organisatie voor projecten en 

deze geïmplementeerd: met het opzetten van de pool van projectleiders 

is een impuls gegeven aan het professionaliseren van het projectma-

nagement.

Landelijke profilering en communicatie

• Grotere naamsbekendheid en een positief imago van de Natuur en 

Milieufederaties als belangenbehartiger van natuur en milieu en 

versneller van duurzaamheid. Specifiek onder de doelgroep ‘koplopers 

duurzaamheid’ o.a. door een goedbezochte landelijke website, een 

goed ontwikkeld portfolio en regelmatige persberichten. In 2015 is een 

algemeen portfolio ontwikkeld dat de netwerkdirecteur heeft ingezet bij 

acquisitiegesprekken. Het externe communicatiebeleid is door verschil-

lende redenen nog onvoldoende gestructureerd opgepakt, in 2016 zal 

daar een stevige impuls aan worden gegeven. 

• Eenheid in de uitstraling en profilering van de afzonderlijke federaties: 

in 2015 zijn weer meer federaties overgestapt naar het gezamenlijke 

logo en/of de website. Op dit moment voeren nog 3 federaties een 

afwijkend logo en hebben 2 federaties een afwijkende website.

Versteviging positie in het landelijk krachtenveld

• De Natuur en Milieufederaties zijn een interessante partij voor 

tenminste twee (nieuwe) samenwerkingspartners (waaronder zo 

mogelijk een media partner): het project Pluk van de Petteflet heeft 

Vroege Vogels weer aan zich weten te binden als mediapartner. In 

het kader van de Nacht van de Nacht is veel publiciteit gegenereerd 

op radio, tv en in (lokale) kranten, o.a. door bekende landelijke 

ambassadeurs, en is er een samenwerking met nieuwe sponsoren 

gerealiseerd.

• Het externe netwerk is uitgebreid en zo krijgen we meer invloed 

om onze inhoudelijke doelstellingen te kunnen halen: de net-

werkdirecteur en diverse bestuursleden hebben op een aantal 

departementen en met verschillende organisaties kennismakings-

gesprekken gevoerd. Deze hebben deels geresulteerd in concrete 

opdrachten (zoals de Milieustudie Wind op Land 2016-2017 door 

het ministerie EZ), deels is de wederzijdse verkenning nog lopende. 

• Bestaande, structurele, landelijke inkomstenbronnen zijn geborgd 

en de relatie met de huidige financiers is verstevigd: de evaluatie 

door de Postcodeloterij over de realisatie en bijdrage in de periode 

2010-2015 is in 2015 uitgevoerd. Deze evaluatie heeft een positief 

resultaat opgeleverd: onze overeenkomst met de Postcodeloterij is 

2.2 Activiteiten van het bestuur en stafbureau

Het stafbureau had, in samenwerking met het dagelijks bestuur, in 2015 

de volgende prioritaire activiteiten:

• Versterking projectontwikkeling en acquisitiekracht

• Landelijke profilering en communicatie

• Versteviging positie in het landelijk krachtenveld

• Versterken interne uitwisseling/netwerkfunctie

• Organisatie- en competentieontwikkeling (intern)

Daarnaast zijn in 2015 een beperkt aantal portefeuillehouders aange-

steld die de inhoudelijke strategie en de positionering van de NMF’s op 

een thema bepalen en actief acquisitiekansen signaleren. 

Resultaten

In het jaarwerkplan 2015 zijn de prioriteiten concreet uitgewerkt met 

het benoemen van een aantal gewenste resultaten in 2015. Hieronder 

is per punt kort aangegeven hoe er in 2015 gewerkt is aan het bereiken 

van de gewenste resultaten.

Versterking projectontwikkeling/innovatievermogen en acquisitiekracht

• Twee kwalitatief hoogwaardige Postcodeloterij aanvragen: een 

extra trekking project ‘Zorg voor bijen’ en een voorstel voor een 

eenmalige schenking rondom Voedselbossen (i.s.m. BothEnds) 

zijn in 2015 ingediend bij de Postcodeloterij. Beide voorstellen zijn 
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aangegeven hoe we hier in 2015 aan gewerkt hebben.

• Dagelijkse bedrijfsvoering van het stafbureau is op orde: in 2015 is de 

hertoetsing van het CBF gestart, de uitkomsten hiervan volgen in 2016. 

Deze hertoetsing is een belangrijke graadmeter voor het op orde zijn 

van de administratieve processen en bedrijfsvoering van de Stichting.

2.3 Raad van toezicht 

In 2015 is de raad van toezicht gewijzigd in zowel omvang als samenstelling 

(zie 1.3). De nieuwe toezichtsleden zijn in november en december in verga-

dering bijeen geweest, in aanwezigheid van de voorzitter van het bestuur, 

de netwerkdirecteur en de netwerksecretaris en heeft onder andere input 

geleverd voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en goedkeuring verleend 

aan werkplan en begroting 2016.

2.4 Toekomstparagraaf

In 2015 is het meerjarenbeleidsplan 2016-2021 voorbereid. Hierin is een 

omgevingsanalyse opgenomen en hoe de federaties hier op in willen spelen. 

Tevens beschrijft het meerjarenbeleidsplan de speerpunten, strategie en 

financiële kansen voor de komende periode. 

In het werkplan 2016 zijn de gewenste resultaten voor 2016 geconcreti-

seerd. Deze worden verder uitgewerkt in de landelijke projecten 2016. De 

verwachte inkomsten en de geplande besteding van de middelen aan het 

goede doel en aan concrete projecten en activiteiten zijn opgenomen in de 

begroting 2016 (zie bijlage 3 van het financiële jaarverslag). Hieronder staat 

kort weergegeven welke strategie en activiteiten we in 2016 nastreven. 

met 5 jaar verlengd.  

• Verbeterde samenwerking met collega-organisatie(s) die resulteert 

in financieel en/of inhoudelijk voordeel: de samenwerking met 

de collega-organisaties in de G11 is gecontinueerd en levert een 

versterkte slagkracht in de (landelijke) lobby op. 

Versterken interne uitwisseling/netwerkfunctie

• Waar mogelijk en voordelig collectieve afspraken over bedrijfsvoe-

ring: door gebrek aan tijd is dit punt in 2015 niet opgepakt. 

• Meer kennisdeling en informatie-uitwisseling o.a. door intranet 

site: in 2015 is gewerkt aan de intranetsite en deze is eind 2015 live 

gegaan. In 2016 gaan we deze doorontwikkelen en de onderlinge 

kennisuitwisseling door inzet van dit instrument verder stimuleren. 

 

• Trainingen voor competenties en vaardigheden van medewer-

kers federaties en trainingen voor opdrachtgevers: zoals hiervoor 

aangegeven is in 2015 de pool van landelijk projectleiders opgezet. 

Zij hebben een 3-daagse training projectmatig creëren gevolgd. 

De directeuren hebben een training opdrachtgeverschap van een 

dagdeel gevolgd.

• Bijgedragen aan de mogelijkheden voor federaties om flexibel in 

te spelen op kansen (flexibele organisatie structuur). Door o.a. 

het faciliteren en stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en 

het opzetten van een pool potentiele projectleiders: hierboven is 

Communicatie en profilering

De landelijke projecten zijn het belangrijkste vehikel voor onze profilering 

op landelijk niveau. Uitgangspunt is dat de communicatiedoelen en -kansen 

voor landelijke profilering al in de initiatieffase van projecten worden 

bepaald en daarna een integraal onderdeel vormen van de gezamenlijke 

projecten. Onderdeel van het projectplan is een communicatieplan (met 

begroting) per project, waarin de inzet van middelen gericht op stakeholders 

en doelgroepen wordt opgenomen. Daarnaast willen we meer samenhang 

aanbrengen in de communicatie-uitingen en activiteiten van de verschillen-

de landelijke projecten. Verder voeren we in 2016 tenminste één landelijke 

publiekscampagne uit, Nacht van de Nacht. Hierbij staan verdere groei van 

het aantal deelnemers en organisatoren en groeiende naamsbekendheid 

van de Natuur en Milieufederaties als initiator en coördinator centraal. 

Interne organisatie

De komende periode zullen we een aantal organisatieontwikkelingen ingaan 

zowel in de gezamenlijkheid als ieder afzonderlijk. Deze organisatieontwik-

kelingen liggen o.a. op het vlak van het de beeldvorming over de Natuur en 

Milieufederaties, de interne projectontwikkeling en het doorontwikkelen 

van onze beleidsbeïnvloeding. 

Inhoudelijke speerpunten

In 2016 richten we ons op drie inhoudelijke speerpunten: we zetten ons 

in voor een samenleving die inzet op zo min mogelijk maar in ieder ge-

val schone energie; die landschap en natuur beschermt en ontwikkelt; 

die haar voetafdruk verkleint door de economie circulair te maken. Op 

deze inhoudelijke doelen is onze inzet:

• Bescherming samen met achterban, bedrijven en burgers ter voor-

koming verslechtering: dit is van oudsher ons ‘basiswerk’ en doen 

we sowieso voor de thema’s energie en landschap en natuur.

• Ondersteunen van initiatieven ten behoeve van ondernemende 

achterban, bevriende bedrijven en burgers: hier ligt onze kracht 

en doen we met name voor de thema’s energie en landschap en 

natuur.

• Zelf ontwikkelen en ondernemen ten behoeve van achterban, 

bevriende bedrijven en burgers: hier gaan we mee experimenteren 

met name op het thema circulaire economie.

Financiële kansen

We werken aan een toekomstbestendige financiering van de federa-

ties, waarbij we verschillende financieringsmogelijkheden verkennen 

en verdiepen. Daarbij schalen we succesvolle projecten binnen meer 

provincies op, bestendigen en ontwikkelen we nieuwe relaties met de 

overheid, fondsen en het Rijk, en experimenteren we met het dooront-

wikkelen van onze relatie met het (regionale) bedrijfsleven, met name 

op het speerpunt circulaire economie. 
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3.1 Staat van Baten en Lasten

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 23.141,- 

Begroot was een negatief resultaat van € 38.744,- een positief verschil 

derhalve van €61.885,-. Dit verschil wordt voor het grootste deel ver-

klaard doordat het resultaat van 2014 (€38.744) is bestemd aan de be-

groting 2015. Voorzien was dat deze extra middelen met name ingezet 

moesten worden voor de omvorming van de samenwerkingsstructuur 

en aan externe deskundigen. In 2015 is een start met het opzetten van 

de projectleiderspool, maar hieraan is minder uitgegeven dan begroot. 

Ook is er € 8.600 minder besteed “overige samenwerkingskosten”, wat 

o.a. komt door minder inhuur van externe deskundigen. Verder wordt 

het verschil verklaard doordat de  personeelskosten van het stafbureau 

ruim € 7.000 lager zijn dan begroot door een iets kleinere formatie van 

het stafbureau. 

Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves en wordt bestemd 

in de begroting 2016. 

Aan de doelstelling werd in totaal  € 2.218.154,- uitgegeven. Dat is  

96,4 % van het totaal van de baten (in 2014 was dit 97,9 %). Hiervan is 

8,4% uitgegeven aan de organisatie van de samenwerking. Aan activitei-

ten van de samenwerkende milieufederaties is 6,0 % besteed en aan  

 3. De financiële positie van de Stichting
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 4. Verantwoordingsverklaring

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:

• Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te zijn 

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

• De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van 

middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realise-

ren van de doelstelling. 

• 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 1  

bij dit jaarverslag gevoegd.

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

vangen. 

De continuïteitsreserve is in 2015 gehandhaafd op € 350.000,-

De overige reserves zijn in 2015 toegenomen van € 38.744,- naar €61.885,-. 

Dit zal in 2016 worden bestemd. Het vermogen is ondergebracht op een 

spaarrekening, waar geen vermogensrisico’s aan verbonden zijn.

samenwerkingsprojecten 13,3%. Aan activiteiten van de stedelijke milieu-

centra is 8,4 % uitgekeerd en aan de afzonderlijke milieufederaties 63,9 % 

als bijdrage aan hun eigen activiteiten. 

In 2015 is 86,0% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufede-

raties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.

3.2 Balans en beleid t.a.v. reserves 

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

lijk Eigen Vermogen. Positieve resultaten zullen in het daaropvolgende 

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

continuïteitsreserve. Het bestuur heeft op 13 december 2012 besloten dat 

de continuïteitsreserve minimaal € 300.000,- moeten bedragen. In 2014 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 VFI-richtlijn, 

namelijk: 

• Er wordt geen reserve gevormd, zonder dat deze bestemd is (immers, 

naast de continuïteitsreserve wordt geen ander Eigen Vermogen aan-

gehouden). 



BIJLAGEN  
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BIJLAGE 1 Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De 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:

• Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te zijn 

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

• De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van 

middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realise-

ren van de doelstelling.

• 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 

vastgelegd en verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement en het 

“Handboek”. In het huishoudelijk reglement staat beschreven hoe de diver-

se organen zijn samengesteld en wat de verantwoordelijkheden, bevoegd-

heden 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 verantwoorde-

lijkheden verdeeld zijn.

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden, van wie drie worden voorgedragen 

vanuit de federaties uit regio Noord, Midden en Zuid en twee extern zijn 

geworven. Uiteraard voldoen de leden aan de statutaire voorwaarden en de 

eisen van het CBF-keur. 

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 jaarreke-

ning en het jaarverslag, alsmede de meerjarenbeleidsplannen- en begro-

tingen. De raad van toezicht laat de beleidsvorming en beleidsuitvoering, 

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. Daarnaast staat regelmatig 

de voortgang van de samenwerkingsprojecten op agenda en worden er 

strategische kwesties bediscussieerd. 

Er zijn in het bestuur een beperkt aantal portefeuillehouders aangesteld die 

de inhoudelijke strategie en de positionering van de NMF’s op een thema 

bepalen en actief acquisitiekansen signaleren. 

De uitvoering van het beleid is georganiseerd via landelijke projecten. Vanuit 

het bestuur wordt per project een opdrachtgever aangesteld (een bestuurs-

lid of de netwerkdirecteur), die binnen het mandaat van het bestuur verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering van de programma’s en de projecten. Via 

samenwerkingsovereenkomsten en projectcontacten leggen we de taken en 

verantwoordelijkheden helder vast, met een duidelijke rolverdeling tussen 

opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuur. Er is een breed ontwikkelpro-

gramma opgezet voor een pool van landelijk projectleiders, met training en 

scholing, wat we blijven doorontwikkelen. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt ondersteund door een 

klein facilitair bureau bestaande uit een netwerkdirecteur, netwerksecreta-

ris, een administrateur, 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: 

Vertaling van het meerjarenbeleidsplan in een jaarwerkplan met richting- 

gevende, 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 

vastgelegd in de statuten, 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 goedge-

keurd door de raad van toezicht, wordt nader uitgewerkt in een werk-

begroting die rechtstreeks gerelateerd is aan het jaarwerkplan.

Financiële rapportages

• Het DB bewaakt de bestedingen door middel van financiële rapportages 

aan het bestuur waarin verslag wordt gedaan van de realisatie van de 

bestedingen op dat moment.
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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.

Evaluatie op organisatieniveau

• Evaluatie van de samenwerking: tijdens de looptijd van een meerjaren-

beleidsplan wordt de samenwerking tussentijds geëvalueerd en aan 

het einde van de periode. De tussentijdse evaluatie is m.n. gericht op 

effectiviteit van de organisatie en kan leiden tot tussentijdse 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 samenwerking 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 portefeuillehouders door 

het DB; het functioneren van opdrachtgevers door het DB; het functio- 

neren van de netwerkdirecteur door het DB; het functioneren van de 

netwerksecretaris door de netwerkdirecteur.

• Evaluatie van de landelijke projecten. De landelijke projecten wor-

den jaarlijks door het bestuur geëvalueerd in een tussenrapportage 

gedurende het jaar en een eindrapportage in december, als onderdeel 

van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het jaarwerkplan 

en het meerjarenbeleidsplan. Ieder project wordt afgesloten met een 

uitgebreide projectevaluatie, dat onderdeel uitmaakt van de eindrap-

portage aan het bestuur. 

Projectbeheer

• Samenwerkingsovereenkomst: voor elk landelijk project ondertekenen 

de deelnemende federaties een overeenkomst waarin de taken en ver-

antwoordelijkheden van opdrachtgever, projectleider en projectteam 

zijn vastgelegd alsmede de verplichtingen van de participanten en de 

financiële afhandeling. Daarnaast wordt voor ieder landelijk projecten 

een projectcontract opgesteld dat dieper ingaat op de projectdefinitie, 

de activiteiten, begroting en risicomanagement. 

• Financiële en inhoudelijk tussenrapportages vinden plaats zoals vast-

gelegd in de samenwerkingsovereenkomst en/of zoals bepaald door de 

subsidieverlener. De rapportages worden ter verantwoording voorge-

legd aan de opdrachtgever 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 opdrachtgever. 

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 Natuur en Milieufederaties is sinds 1996 beneficiënt van de Na-

tionale Postcode Loterij. Deze relatie dient een wederzijds belang. Jaarlijks 

wordt een plan gemaakt hoe de Stichting de relatie met de Postcode Loterij 

wil onderhouden en onder de aandacht wil brengen van het publiek en van 

bestuur, directies en medewerkers van de samenwerkende Natuur en  

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-

management en door zorgvuldigheid bij de vereiste tussentijdse rapporta-

ges, 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 Natuur en Milieufederaties 

worden doorverwezen naar de betreffende federatie.
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BIJLAGE 2 Leden bestuur en raad van toezicht

Leden bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de 12 Natuur en Milieufederaties. In 2015 waren dat de volgende personen:

 

Dhr. R. Schuiling a.i.             St. Natuur en Milieufederatie Groningen

Dhr. J.R. van der Werf               St. Friese Milieufederatie  

Dhr. R.H. Hoekstra                St. Natuur en Milieufederatie Drenthe

                penningmeester 

Mw. G. Wijffels (tot 1/9/2015)             St. Natuur en Milieu Overijssel

Dhr. M.H. Nijboer (sinds 1/9/2015)  St. Natuur en Milieu Overijssel  

Dhr V.A.M. Vintges               Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie

    lid dagelijks bestuur

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

                voorzitter 

Mw. V. Dam               Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Dhr.  J.W.F. van de Pol               Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

Dhr. A.P. Ouwehand               St.  Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Dhr. T. van Mierlo (tot 1 april 2015) Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Dhr. M. Argeloo  (sinds 1 april 2015) Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Dhr. N. Verdaasdonk                 St. Brabantse Milieufederatie

Dhr. J.H. Heijnen               St. Milieufederatie Limburg

Mw. R. Bekker               St. Natuur en Milieufederatie Groningen 

Mw. P. Esser               St. Friese Milieufederatie 

Dhr. G. van den Berg               St. Natuur en Milieufederatie Drenthe 

Mw. L. Dijkstra               St. Natuur en Milieu Overijssel 

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

Dhr. E. Wagener               St. Natuur en Milieufederatie Utrecht

Dhr. C. Terlouw               Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Dhr. A. kappenburg               Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

Dhr. R. Schröder               St. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Dhr. T. van Riet              Vereniging Zeeuwse Milieufederatie 

Mw. M. Hendrikx              St. Brabantse Milieufederatie

Mw. M.  kruit              St. Milieufederatie Limburg 

                voorzitter

Met ingang van 25 juni 2015 is de samenstelling en omvang van de raad van toezicht gewijzigd en bestaat de raad uit de volgende personen:

Mw. P. Pérez Salgado  Voorgedragen vanuit de Regio Zuid 

Dhr. C.A.M. Stap  Voorgedragen vanuit de Regio Midden, voorzitter 

Dhr. T. de Bruijn  Voorgedragen vanuit de Regio Noord    

Dhr. J. Leentvaar  Extern geworven lid

Mw. S.G.M. van der Pijll Extern geworven lid

Leden raad van toezicht 

Tot 25 juni 2015 bestond de raad van toezicht uit vertegenwoordigers van de 12 natuur- en milieufederaties. Dat waren de volgende personen:
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BIJLAGE 3 Nevenfuncties leden bestuur en raad van toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties in 2015

Lid raad van toezicht (tot 25 juni 2015) Nevenfuncties

Mw. R. Bekker (NMFG)   Voorzitter stichting ERA (Groningen)

Mw. P. Esser (FMF) Senior docent NHL-hogeschool Leeuwarden

Directeur P.M. Esser Holding B.V.

Dhr. G.  van den Berg (NMFD) Lid algemeen bestuur waterschap Reest en Wieden

Lid Raad van Advies anv Horst en Maten

Dhr. L. Dijkstra (NMO) Senior adviseur bij de gemeente Zwolle

Dhr. L. van Rootselaar (GNMF) Lid Wijkplatform Barneveld-Centrum

Dhr. C. Terlouw (NMFF) Penningmeester Fietsersbond afdeling Flevoland

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

Dhr. T. van Riet (ZMF) Oprichter/eigenaar adviesbureau MAGRID

Secretaris Zeeuws klimaat fonds

Bestuurslid Stroom Naar de Toekomst

Mw. M. Hendrikx (BMF) Regionaal landschapsambassadeur

Medewerker regionale uitgave De Uitstraling

Voorzitter Biodiversiteitsteam Hilvarenbeek

Medewerker lokale radio-omroep Vloh

Vrijwilliger Philips Healthcare

Medeoprichter en medewerker lokaal Repaircafe

Mw. M. kruit (NMF Limburg) Voorzitter Natuur en Milieufederatie Limburg

Lid bestuur Keramisch centrum Tiendschuur Tegelen

Voorzitter bestuur Emmaus Feniks Tegelen

Mede-eigenaar vof Roozendael Reuver 

BIJLAGE 3 Nevenfuncties leden bestuur en raad van toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties in 2015

Bestuurslid Nevenfuncties

Dhr. J.R. van der Werf Bestuurslid Duurzaam Fryslan 2040

Mw. G. Wijffels Lid Raad van Toezicht Deltion
Voorzitter Bestuur Stichting IJssellandschap

Dhr. J.A.C. Hogenboom Voorzitter Netwerk Utrecht 2040

Lid bestuur gebiedscommissie Utrecht-West

Lid gebiedsraad coöperatie O-gen

Lid Raad van Advies Vallei Boert Bewust

Voorzitter Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht

Dhr. A.P. Ouwehand Lid SER Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

Lid Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport

Lid Council Rotterdam Climate Initiative

Lid Adviescommissie Project A15, duurzame snelweg

Lid Adviescommissie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij van 

het Ministerie van Economische Zaken

Lid Stuurgroep Lokale Visserijgroep Zuidwest Nederland

Lid Tafel van Borging PMR Maasvlakte 2

Lid Comité van Toezicht Kansen voor West I en II (EFRO)

Directeur Stichting Bespaar Lokaal

Lid SER Regiegroep Energiebesparing Particuliere Woningen

Lid Stuurgroep Energiebesparing Particulieren Woningen  

(VNG Ondersteuningsstructuur Energie)

Dhr. J.H. Heijnen Secretaris Stichting Mergellandcorporatie

Voorzitter Stichting Het GroenHuis

Dhr. M.H. Nijboer

Lid van de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Deventer

Voorzitter van Innovatiefonds Stichting Enterprise Innovatiefonds  

Buurtbeheer

Dhr. V.A.M.  Vintges Voorzitter Stichting Wiek II
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BIJLAGE 3 Nevenfuncties leden bestuur en raad van toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties in 2015

Lid raad van toezicht (sinds 25 juni 2015) Nevenfuncties

Mw. P. Pérez Salgado

Bestuurslid Vereniging voor Milieuprofessionals

Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg UNESCO Chair 

in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs 

Dhr. J. Leentvaar Voorzitter Vereniging Zorgboerderijen Flevoland

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad

Mw. S.G.M. van der Pijll Managing partner Schuttelaar & Partners

Dhr. C.A.M. Stap Eigenaar van Energiepaleis

Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor Informele Investeerders 

Ampyx Power

Dhr. T. de Bruijn Lector Duurzame leefomgeving bij Hogeschool Saxion 

Directeur IAA Stedenbouw en Landschap

Voorzitter Stichting Aeolusfonds, fonds voor duurzame projecten

Lid RvC woningcorporatie Beter Wonen

Lid RvT woningcorporatie Stichting JongerenHuisvesting Twente.
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Deel II
Jaarrekening 2015
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(Na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014

Ref. € €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1  78.492  153.730 

Liquide middelen 2  838.629  734.455 

Totaal activa  917.121  888.185 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 3 350.000 350.000

Overige reserves 4  61.885  38.744 

 411.885  388.744 

kortlopende schulden 5  505.236  499.441 

Totaal passiva  917.121  888.185 

1.1 Balans per 31 december 2015 1.2 Staat van baten en lasten over 2015

werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014

Ref. € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 6   29.796   19.240  38.640 

Baten uit acties van derden 7  2.238.300  2.379.605   2.447.624 

Subsidies van overheden 8  23.800  70.000  63.415  

Overige baten 9   8.663   10.000   11.480  

Som der baten  2.300.559   2.478.845   2.561.159 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen:

Organisatie van de samenwerking 10   186.499   193.700  178.543 

Activiteiten van de samenwerking 11  134.272  185.844   157.526 

Samenwerkingsprojecten 12  294.183 473.020  568.457 

Bijdragen aan milieucentra 13  187.200  187.200  187.200 

Bijdragen aan milieufederaties 14  1.416.000  1.416.000  1.416.000 

  2.218.154   2.455.764  2.507.726 

Werving baten 15  -    -    -   

Beheer en administratie 16   59.264   61.825  60.112  

Som der lasten  2.277.418   2.517.589  2.567.838 

Resultaat  23.141  38.744-   6.679- 

      

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves  23.141  38.744-   6.679- 

 

 23.141  38.744-  6.679- 
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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 (RJ 650).

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. 
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

1.  Vorderingen en overlopende activa 

De post kan als volgt worden toegelicht:

31 december 2015 31 december 2014

Debiteuren - 43.096

Te ontvangen omzetbelasting 912  - 

Nog te ontvangen bedragen  77.580  80.634 

Vooruitbetaalde bedragen  - 30.000

 78.492  153.730 
2.  Liquide middelen

Van Lanschot Bankiers rekening-courant  2.337  24.341 

Van Lanschot Bankiers rendementsparen  184  105.616 

Triodos zakelijke rekening 97.124 -

ASN sparen zakelijk 738.984  604.498 

 838.629  734.455 

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 aanhou-

den 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 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 2015 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:      
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2015)

31 december 2015 31 december 2014

3. Continuïteitsreserve organisatiekosten Stichting
Stand per 1 januari 80.000 80.000

Onttrekking/toevoeging boekjaar - -

Stand per 31 december  80.000  80.000

Reserve onvoorziene uitgaven

Stand per 1 januari  70.000 70.000

Onttrekking/toevoeging boekjaar  -   -

Stand per 31 december  70.000  70.000 

Risicoreserve voor projecten

Stand per 1 januari  200.000 200.000

Onttrekking/toevoeging boekjaar  -   -

Stand per 31 december  200.000  200.000 

Totaal continuïteitsreserve per 31 december 350.000 350.000

4.  Overige reserves

Stand per 1 januari   38.744   45.423 

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

Mutatie boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)  23.141  6.679- 

Stand per 31 december  61.885  38.744 

  

31 december 2015 31 december 2014

5. kortlopende schulden

Crediteuren  64.364   51.171  

Belastingen en premies sociale verzekering 4.163  2.968 

Af te dragen omzetbelasting  - 6.300

Reservering vakantiegeld  5.706 4.259

Nog te besteden projectgelden acties derden (1)

 - Ontvangsten Nationale Postcode Loterij  142.461  130.761 

 - Ontvangsten andere fondswervende instellingen -  - 

Nog te besteden projectgelden overheden (1)  46.200  70.000 

Nog te betalen posten   242.343   233.983 

 505.236  499.441 

(1) De hier vermelde bedragen betreffen in 2015 of eerder toegezegde gelden die in 2016 of later besteed zullen worden.

Verbonden partijen       

Het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederatie wordt sinds 7 oktober 2009 gevormd door de twaalf directeuren 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  

materiële 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 project-

gelden. 
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Verschuldigd per 31 december 2015 aan milieufederaties m.b.t. crediteurensaldo

31 december 2015 31 december 2014

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen -  - 

Stichting Friese Milieufederatie 7.825  2.300 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe 9.600 -

Stichting Natuur en Milieu Overijssel 2.400  8.100 

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie -  1.609 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland 525  1.520 

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland 4.000  1.259 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht 24.017  26.088 

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland -  - 

Vereniging ZMf 908 - 

Stichting Brabantse Milieufederatie 1.520 1 

Stichting Milieufederatie Limburg -  1.501

50.795  42.378 

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2015) Verschuldigd per 31 december 2015 aan milieufederaties m.b.t. de post “nog te betalen posten”

31 december 2015 31 december 2014

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen  1.840 10.294 

Stichting Friese Milieufederatie  43.420 16.024

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe  32.720    60.521 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel  28.270 2.639

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie  10.520 17.771

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland  9.200 2.540

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland  2.890 21.133

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht  54.044  9.857 

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  16.800 23.931

Vereniging ZMf  1.480 14.920

Stichting Brabantse Milieufederatie  10.440 17.666

Stichting Milieufederatie Limburg  - 6.897

 211.624  204.193

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

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

kan worden. Natuur en Milieufederatie Utrecht berekent 18,4% 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 2015 is door Natuur en Milieufederatie Utrecht aldus een bedrag 

van € 12.840,- in rekening gebracht.
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6. Baten uit eigen fondsenwerving
werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014

Gift  - -  143 

Fudura   6.000    - 16.548

Vewin   1.542    - 2.458

Nederlandse Golffederatie   4.854  - 2.458

Bijdragen provinciale Milieufederaties - - 6.000

De Groene Zaak 2.400 - -

Nuon 5.000 - -

IKEA 10.000  - -

St. Doen - - 11.033

29.796 - 38.640

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

7. Baten uit acties van derden
Ontvangsten Nationale Postcode Loterij:

Jaarlijkse bijdrage 2.250.000 2.250.000 2.250.000

Postcodeloterij gelden uit nog te besteden projectgelden 11.700- 148.845 195.187

 2.238.300 2.398.845 2.445.187

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. Op 23 december 2015 is er een nieuwe overeenkomst  

getekend welke loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Ontvangsten andere fondswervende instellingen

Milieudefensie  - -  2.437 

- - 2.437

Totaal baten uit acties derden  2.238.300  2.398.845  2.447.624 

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

8. Subsidies van overheden
werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014

Ministerie VROM  - - 35.005

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  - - 15.000

HIER Klimaatbureau  - - 13.410

Ministerie van Economische Zaken 23.800 - -

Subsidies overheden (begroot) -   70.000 -

23.800 70.000 63.415

9. Overige baten

De overige baten zijn als volgt samengesteld:

Diverse baten  440 - 846

Rente  8.223 10.000  10.634 

 8.663 10.000  11.480 

Verantwoording bezoldiging directie en toezichthouders

Stichting De Natuur en Milieufederaties had in 2015 geen bezoldigd bestuur. 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 5 leden: 3 leden op voordracht van de Natuur en Milieufederaties uit de regio`s Noord, Midden, 

Zuid en 2 extern geworven leden. Zij ontvangen geen bezoldiging. 

De directie werd in de periode van 6 maart 2015 tot en met 31 december 2015 gevormd door mevr. C. de Jonge van Ellemeet. Er is een dienstverband met 

haar voor 32 uur per week. Haar bezoldiging bedroeg over die periode € 60.040. Dit bedrag is inclusief de werkgeverslasten voor sociale voorzieningen en 

een pensioenvoorziening.
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(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2015)

12. Samenwerkingsprojecten
werkelijk 2015 werkelijk 2014

Personeelskosten 31.989  30.469 

Huisvestingskosten   1.926   1.864 

Bureaukosten  533  437 

Materiële projectkosten

Gedragen door de wind -  34.810 

Milieuhulp.nl 2012  -  2.457 

Nacht van de nacht  51.899      40.781  

Pluk van de Petteflet natuurprijs  -  796 

Campagne buurkracht  - 16.549

Big jump  -  9.087 

Hier opgewekt   -   238.262    

Promotie servicepunt hier opgewekt  -  - 

Wind op Land  32.193 4.400

Greendeal sportvelden   12.880   6.440   

Vergroening Bebouwde Omgeving  2.880 960

Energie en bedrijven  - 28.872

Zonnepanelencalculator  8.567  290   

SER energie akkoord  -  840 

Binding & Profilering  -   73.926    

Footprint/ Voetafdruk  36.588  51.506 

Omgevingswet  14.171 25.711

(vervolg)  Samenwerkingsprojecten
werkelijk 2015 werkelijk 2014

Buurkracht 6.000  - 

Duurzaam Door   23.800   - 

Benchmark Duurzaam Inkopen  2.400  - 

Kleur uw Gemeente Groen 20.320  - 

Energiestrijd  4.320  - 

Servicepunten Energie  38.617      -  

Agrarisch Natuurbeheer / Weidevogels  1.600  - 

Fosfaatrechten  1.000 -

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers  2.500  - 

 294.183  568.458 
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1.6 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling

10 
Organisatie van 

de samenwerking

11
Activiteiten van 

de samenwerking

12
Samenwerkings-

projecten

13
Bijdragen

milieucentra

14
Bijdragen

milieufederaties

15
Werving

baten

16
Beheer en 

administratie

Totaal
2015

Begroting
2015

Werkelijk
2014

Bijdrage aan milieucentra 187.200 187.200 187.200 187.200

Bijdrage aan milieufederaties 1.416.000 1.416.000 1.416.000  1.416.000 

Personeelskosten  170.608  31.989  10.663  213.260  220.500  203.128 

Huisvestingskosten  10.272  1.926  642  12.840  13.000  12.428 

Bureaukosten  2.845  533  178  3.556 3.000  2.914 

Accountantskosten  6.958  6.958 7.000  7.000 

Overige organisatiekosten  2.774  2.774 4.500  3.767 

Bestuurskosten  40.823  40.823  48.000  42.188 

Samenwerking milieufederaties  62.092  62.092  105.000  91.959 

Communicatiekosten  29.981  29.981  25.000  8.360 

Overige samenwerkingskosten  42.199  42.199  50.844  57.207 

Materiële projectkosten  259.735  259.735  437.545  535.686 

 186.499  134.272  294.183 187.200 1.416.000 -  59.264  2.277.418  2.517.589  2.567.837 
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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 toe-

gerekend op basis van een schatting van het aantal werkelijk bestede uren. 

Daarbij wordt uitgegaan dat  80% van de tijd van het personeel besteed 

wordt aan Organisatie van de samenwerking, 15% aan samen- 

werkingsprojecten en 5% 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.

In 2015 had de stichting medewerkers in dienst voor de volgende fucnties:

functie uren/week periode 

directeur 32 6 mrt. 2015 - 31 dec. 2015

secretaris 32 1 jan. 2015 - 30 apr. 2015

 26 1 mei 2015 - 31 dec. 2015

secretariaat/communicatie 20 1 jan. 2015 - 28 feb. 2015

 28 1 mrt. 2015 - 31 mrt. 2015

 16 1 apr. 2015 - 31 dec. 2015

Daarnaast zijn functionarissen door de stichting ingehuurd.

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

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

2015 2014

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan de doelstellingen  2.218.154  2.507.726 

Som der baten  2.300.559  2.561.159 

Som der lasten  2.277.418  2.567.838 

Bestedingen aan de doelstellingen / som der baten: 96,4% 97,9%

Bestedingen aan de doelstellingen / som der lasten: 97,4% 97,7%

Fondsenwervingspercentage

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

Percentage beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  59.264  60.112 

Som der lasten  2.277.418  2.567.838 

Kosten beheer en administratie / som der lasten: 2,6% 2,3%

* 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 2015 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 

23 juni 2016 en door de raad van toezicht goedgekeurd in de vergadering 

van 28 juni 2016.

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  overeenkomstig de resul-

taatverdeling 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 Toelichting verschillen realisatie 2015 versus begroting 2015

1. Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving

In 2015 zijn bijdragen ontvangen van NUON en IKEA voor stoppers ten  

behoeve van Nacht van de Nacht. Verder heeft Fudura het project “Buur-

kracht” wederom ondersteund. Ten behoeve van een benchmark duurzaam 

inkopen is een bijdrage ontvangen van “De Groene Zaak”. De Nederlandse 

Golf- 

federatie draagt financieel bij in het project “Green Deal sportvelden”.

Baten uit acties van derden

Naast de reguliere bijdrage, op grond van de overeenkomst, van de Natio- 

nale 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 en verminderd met het deel van de bijdrage die in 

een volgend jaar als dekking wordt verantwoord.

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

Met het ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland, hebben de Natuur en Milieufederaties een samen- 

werkingsovereenkomst gesloten in het kader van het kennisprogramma 

Duurzaam Door . Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is 

een financiële bijdrage in de kosten tot een maximum van €70.000,- door 

het ministerie. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 1 

december 2014 tot en met 31 december 2016. In de jaarrekening 2015 is 

hiervan € 23.800 verantwoord.

2. Lasten:

Het financiële resultaat van 2015 komt uit op € 23.141 positief. Begroot was 

een resultaat van € 38.744 negatief, een verschil van € 61.885. Dit verschil 

wordt voor het grootste deel verklaard door de volgende posten:

De “Personeelskosten” zijn ruim € 7.000 lager dan begroot, door een iets 

kleinere formatie van het stafbureau. Aan “Samenwerking milieufedera-

ties” is zo’n € 43.000 minder besteed. Dit werd vooral veroorzaakt door 

de omvorming naar een nieuwe manier van projectmatig werken, waarbij 

de rolverdeling tussen opdrachtgever, portefeuillehouder en projectleider 

duidelijker vorm heeft gekregen. Het proces van deze omvorming heeft 

een dempende werking gehad op de besteding van de beschikbare gelden. 

Verder is er € 8.600 minder besteed aan “overige samenwerkingskosten”, 

wat o.a. komt door minder inhuur van externe deskundigen. De materiële 

projectkosten zijn flink lager dan begroot. Dit heeft echter geen effect op 

het resultaat. De beschikbare middelen t.b.v. deze projecten zullen in 2016 

worden besteed.
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Oranje Nassaulaan 1 
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Postbus 53028 
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Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties te 
Utrecht.

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting De Natuur en Milieufederaties te 
Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
“Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting De Natuur en Milieufederaties te Utrecht per 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”. 

Amsterdam, 29 juni 2016 Dubois & Co. Registeraccountants 

 Origineel getekend door: 
 A.P. Buteijn RA 

2.6 Controleverklaring
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2.7 Ondertekening van de jaarrekening 2015

Bestuursleden: Infunctietreding Handtekening

Mw. A. Schäfer 1 februari 2016

Dhr. J.R. van der Werf 1 februari 2011

Dhr. R.H. Hoekstra 14 augustus 1997

Dhr. M.H. Nijboer 1 september 2015

Dhr V.A.M.  Vintges 1 augustus 2000

Mw. V. Dam 7 oktober 2009

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

Dhr. J.W.F. van de Pol 11 februari 2013

Dhr. A.P. Ouwehand 1 juli 2012

Dhr. M. Argeloo 1 april 2015

Dhr. N. Verdaasdonk 1 april 2011

Dhr. J.H. Heijnen 1 maart 2006
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3. Bijlagen
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9 december 2015

Begroting 2016

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 0 0,00%

Baten uit acties van derden:

   - Nationale Postcode Loterij 2.250.000 92,32%

  Subsidies van overheden 180.095 7,39%

  Overige baten 7.000 0,29%

Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.437.095

Besteed aan doelstelling

Bijdragen aan milieufederaties 1.416.000 58,10%

Bijdragen aan milieucentra 187.200 7,68%

Organisatiekosten stichting 208.500 8,56%

Activiteiten van de stichting 141.900 5,82%

Samenwerkingsprojecten eigen middelen 238.550 9,79%

Samenwerkingsprojecten 180.095 7,39%

Totaal besteed aan doelstelling 2.372.245 

Beheer en administratiekosten 64.850 2,66%

Tekort/overschot 0 0,00%

3.1 Begroting 2016
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Begrotingspost NMFG FMF NMFD NMO GNMF NMFF MNH NMU NMZH ZMf BMF NMFL TOTAAL

B1501 Bijdrage 2015  1) 88.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 1.386.000

AC1402 Dagelijks Bestuur - - 9.600 - 6.400 - - 20.000 - - - - 36.000

AC1411 Portefeuillehouders - 4.800 17.400 4.800 8.480 - 9.120 9.760 4.800 4.800 4.800 4.800 73.560

AC1411 Acquisitie en Projectontwikkeling - - - - - - - 1.520 - - - - 1.520

AC1501 Oganisatiekosten bijeenkomsten - 125 - - - - - - - - - - 125

AC1515 Portefeuillehouders - - - - - - - - - - 9.160 2.400 11.560

AC1516 Acquisitieteams - - - - - 2.000 - - - - 1.200 - 1.200

AC1521 Communicatiebudget 525 525 900 525 250 - 525 500 525 779 521 525 8.100

AC1536 Onvoorzien - - - - - - - - - 3.500 - - 3.500
OR1405 Overige personeelskosten - - - - - - - 260 - - - - 260

OR1412 Overige Bureaukosten - - - - - - - 68 - - - - 68

OR1500 Communicatiemedewerker - 23.475 - - - - - - - - - - 23.475
OR1505 Overige Personeelskosten - - - 450 - - - - - - - - 450
OR1511 Huisvesting - - - - - 345 - 9.515 - - - - 9.515

PR1302 Omgevingswet 1.034 1.724 739 739 591 - 9.313 640 1.083 5.489 739 197 22.633

PR1325 Buurkracht - - 11.722 - - - - - - - 4.827 - 16.549
PR1401 Omgevingswet - 5.022 - - - 1.900 - - - 623 - - 5.645
PR1402 Nacht van de Nacht 2015 1.900 1.900 5.500 1.900 2.300 1.520 1.900 1.900 8.688 1.900 1.900 1.900 33.588
PR1403 Big Jump - 1.500 - 2.500 808 - 1.259 - - - - 1.500 9.087
PR1406 Portfolio Wind op Land - 800 - 800 800 - 800 - - - - - 3.200
PR1408 Green Deal Sportvelden - - - - - - - 1040 - - 5.720 - 6.760
PR1410 Energie en Bedrijven 7.360 - 2.120 - - - - - 8.160 - - - 17.640
PR1421 Voetafruk - 6.400 13.440 - - - - - 1.200 1.200 - - 22.240
PR1501 Zonnepanelencalculator - - - - - - - 363 - - - - 363
PR1502 Benchmark Duurzaam Inkopen 363 - - - 363 - 182 363 545 - 182 182 2.180
PR1507 Voetafdruk - 231 54 - - - - - - - - - 285
PR1509 Omgevingswet, vervolg - - - - - - - - - 23 - - 23

TOTAAL 99.182 164.502 179.475 129.714 123.765 123.765 141.099 163.929 143.001 136.314 147.049 129.504 1.695.526

 

1) NMFG heeft eind 2014 reeds een voorschot van € 30.000 ontvangen voor de bijdrage van 2015

3.2 Overzicht betalingen 2015 Stichting De Natuur en Milieufederaties aan de Milieufederaties
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3.3 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 Noord-Holland

NMZH Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

ZMf Zeeuwse Milieufederatie

BMF Brabantse Milieufederatie

NMFL Natuur en Milieufederatie Limburg



Stichting De Natuur en Milieufederaties

Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

www.natuurenmilieufederaties.nl

Vormgeving:

studiobold.nl

http://www.studiobold.nl

