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Vooraf
Verantwoording
Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Dit verslag geeft inzicht en is een verantwoording van alle activiteiten
zoals in het werkplan voor 2017 beschreven. Het was een bewogen en uitdagend jaar voor de ZMf. Een jaar
waarin het bestuur en het bureau met frisse moed de draad weer hebben opgepakt.
U leest over nieuwe en innovatieve ideeën en geslaagde projecten. Ook is de samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo hebben we, samen met provinciale
overheid, inwoners van Zeeland en ondernemers gewerkt aan de verduurzaming van de Zeeuwse
samenleving.
Wij gaan voor Mooi Zeeland!
Middelburg, mei 2018
Ira von Harras
directeur
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Groen, Schoon en Duurzaam
Het werk van de ZMf is in drie werkvelden onderverdeeld: Landschap & Ruimtelijke ordening, Deltawateren
en tot slot Circulaire Economie en Energietransitie. Deze werkvelden vinden enerzijds vertaling in
werkafspraken met de Provincie, anderzijds in zelf verworven opdrachten.

Provinciale afspraken
Jaarlijks worden met de Provincie Zeeland prestatieafspraken gemaakt. Op basis van deze afspraken
ontvangt de ZMf een integrale kostensubsidie waarvoor separaat prestatiebewijzen worden geleverd.
In de bijlage is deze verantwoording opgenomen.

Zelfstandige taken en projecten
1.

De ZMf organiseert al jaren het Coördinatieoverleg groene organisaties met Provincie, IVN Zeeland,
Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en
Landschapsbeheer Zeeland. Dit overleg is opnieuw opgezet in het derde kwartaal van 2017 en wordt
om de zes weken gehouden om onze samenwerking te borgen. Daarnaast is er voor ‘op het water’ nog
de Coalitie Delta Natuurlijk. ZMf voert het secretariaat van deze coalitie.
Met de meer lokale lidorganisaties en leden van de ZMf is er algemeen overleg via de
regiobijeenkomsten en er is overleg op het moment dat lokale nieuwbouwplannen, activiteiten of
projecten spelen. Door dit systeem van overleggen is er een goede basis voor kennisuitwisseling en
uitwisseling van standpunten en kunnen wij onze vertegenwoordigende rol richting overheid en
bedrijfsleven goed invullen.

2.

Namens een groot deel van de bovenstaande organisaties volgt de ZMf de ruimtelijke ontwikkelingen
in Zeeland op de aspecten natuur, landschap, milieu en duurzaamheid. Bij veel projecten en plannen
waren we in een vroeg stadium betrokken om mee te denken over de genoemde aspecten,
bijvoorbeeld bestemmingsplannen over het buitengebied van de gemeenten. Meerdere keren was er
ook aanleiding tot het opstellen van zienswijzen op nieuwe plannen. Dit was onder andere door
bijvoorbeeld milieu- en duurzaamheidsissues bij intensieve veehouderij, maar ook bij een tweetal
grote aantastingen van de natuur- en de landschapskwaliteiten van het Zeeuwse kustlandschap. Een
drietal plannen heeft geleid tot een beroepsprocedure bij de Raad van State. Deze plannen raakten
wat ons betreft aan de uitgangspunten voor een mooi Zeeland door een zware aantasting van het
landschap of het milieu.
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De ZMf vertegenwoordigt de groene organisaties ook in periodieke (provinciale) overleggen zoals SER
Zeeland, Provinciale Commissie Omgevingsbeleid, Provinciale Commissie Groene Ruimte, Vitaal Sloeen Kanaalzone en de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland.
3. Voor de ZMf is de kwaliteit van het Zeeuwse landschap van essentieel belang. De agrariër staat voor
een groot deel centraal bij de vormgeving en dus de beleving en kwaliteit van ons landschap. De sector
kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Wij zochten in 2017 met de ZLTO
en aanverwante organisaties steeds vaker het contact en dit moet in het komende jaar gaan leiden tot
gedeelde acties en plannen.
Zo namen we het initiatief om de Algemene Ledenvergadering van de ZMf bij de Rusthoeve te laten
plaatvinden. Het thema m.b.t. het onderwerp biobased economy inclusief excursie naar hun ‘biobased
veld met nieuwe landbouw gewassen’.
De ZMf neemt deel aan zowel de werkgroep als de stuurgroep Mineralen en Middelen Meester. We
zijn betrokken geweest bij de het opstellen van het gezamenlijke project om piekbelastingen van
bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water (restvloeistoffen project) tegen te gaan.
4.

2B Connect is een INTEREG project Nederland-Vlaanderen, dat beoogd dat minstens 70 bedrijven in
Vlaanderen en Nederland hun terrein te vergroenen. In Zeeland werkt de ZMf samen met Stichting
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de uitvoering vindt met name plaats bij bedrijven in de gemeente
Terneuzen. In 2017 zijn er diverse meetings georganiseerd en zijn er biodiversiteitsplannen opgesteld
voor de Koegorspolder (Heros, Sagro, North Sea Ports, Provinciale stort en gemeentelijk gronden), Fort
Sint Antonie en voor Dow Benelux. Bij Dow is een van de plannen reeds uitgevoerd; de aanleg van een
visdiefeiland in hun spuikom. Ook is er uitgebreid over het project gecommuniceerd richting pers,
omwoners en bedrijven.
Samen met de RECRON is een cursus ontwikkeld met betrekking biodiversiteit op recreatieterrein, en
hoe je dit beleefbaar kan maken voor gasten. In november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden
van deze driedaagse cursus. In totaal doen er veertien recreatie bedrijven mee met in totaal twintig
deelnemers.
Tenslotte is op initiatief van de ZMf ook Roompot Vakanties partner geworden in het 2B
Connectproject en is er een groen plan geschreven voor hun park North Sea Beach Village in Nieuwvliet
Bad.

5.

De Westerschelde neemt in de Delta een bijzondere positie in. Het vormt een open verbinding met de
Noordzee en de effecten van eb en vloed, zoet en zout, zijn van zeer grote waarde voor de natuur. Het
is tevens de toegang voor de havens van Vlissingen en Terneuzen, en van Antwerpen en (indirect) Gent.
Bescherming en herstel van een vitaal ecosysteem met internationaal belangrijke natuurwaarden en
het onderhoud van de Westerschelde als toegangswater voor de havens zijn de komende jaren
belangrijke onderwerpen. ZMf werkt als coördinator binnen de Coalitie Delta Natuurlijk. Binnen de
werkgroep Westerschelde van het CDN heeft tijdens verschillende overleggen afstemming
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plaatsgevonden tussen die verschillende natuurorganisaties. Deze afstemming vormt een uitgangspunt
voor de bijdrage aan het Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) Westerschelde. Daarnaast heeft de
ZMf in samenwerking met de Provincie Zeeland een sessie georganiseerd over buitendijkse natuur
tijdens het Scheldesymposium 2017.
6.

ZMf heeft samen met andere onafhankelijke partijen inkoopacties opgezet voor particulieren.
Het Warmte Effect
In Nederland gaan we de stap maken naar duurzame verwarming zonder aardgas. Woningisolatie en de
aanschaf van een warmtepomp zijn belangrijke stappen om te komen tot het verduurzamen van de
woning. In 2017 hebben ZMf en Zeeuwind voor de eerste keer Het Warmte Effect georganiseerd. Het
Warmte Effect zorgt voor onafhankelijke informatie over woningisolatie en warmtepompen. Daarnaast
wordt handelingsperspectief geboden aan woningeigenaren door een gezamenlijk inkoopactie met
scherpe tarieven voor isolatie en warmtepompen. Het op deze manier ontzorgen van woningeigenaren
is een belangrijke succesfactor van de acties. In 2017 bezochten bijna duizend bezoekers de
informatieavonden over warmtepompen die verspreid over Zeeland werden gehouden. Uiteindelijk
hebben ongeveer honderd huishoudens een warmtepomp aangeschaft en zijn ruim honderd woningen
voorzien van isolatie.
Het Zon Effect
Het Zon Effect is een gezamenlijk project van ZMf en Zeeuwind met als doel dat zoveel mogelijk
mensen in Zeeland hun eigen duurzame energie opwekken. Het Zon Effect is al zes jaar lang een groot
succes. In 2017 hebben ruim 450 mensen zonnepanelen op hun dak laten plaatsen tijdens de
actieperiode. Het Zon Effect heeft ervoor gezorgd dat er in zes jaar tijd ruim 30.000 zonnepanelen op
bijna 3000 daken zijn geïnstalleerd, met een totale opbrengst van 7,5 MW duurzame elektriciteit.

7.

De ZMf heeft in 2017, samen met het Zeeuws Klimaatfonds en Zeeuwind, het Energie Servicepunt
Zeeland (ESP) voortgezet. De afgelopen jaren hebben wij een goede relatie opgebouwd met
‘burgerinitiatieven’ zoals: energie-coöperaties, duurzame dorpen en andere initiatieven. We faciliteren
(en ontzorgen) initiatieven door advies op maat en uitwisseling van informatie op het gebied van
duurzame energie en energiebesparing. In 2017 hebben we onder meer een bijeenkomst over de
‘postcoderoos-regeling’ georganiseerd. Nadien is een tiental Zeeuwse energie-initiatieven begeleid en
zijn vele vragen beantwoord. Ook hebben we met Energie Servicepunt Zeeland een zeer druk bezochte
bijeenkomst voor diverse doelgroepen georganiseerd over het woonconcept ‘van het gas af. Ook
hebben we middels een bijeenkomst geïnventariseerd waar kansen liggen m.b.t. energietransitie bij
lagere scholen. Tenslotte is mede met steun van het ESP-ambassadeurs-netwerk, uitgebreid
gecommuniceerd via websites, energienieuwsbrieven en energiemarkten.
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8.

De ZMf heeft als vervolg op de actie uit 2016 richting Zeeuwse gemeenten, in 2017 een notitie
‘Duurzaam verlichten’ naar vijfhonderd middelgrote en grote Zeeuwse bedrijven gestuurd. Hierin
stonden goede voorbeelden en aanbevelingen om het hele jaar door aan de slag te gaan met duurzaam
verlichten en de aanpak van lichthinder.
Deze actie kwam voort uit het jaarlijkse evenement ‘De Nacht van de Nacht’ dat de ZMf organiseert.
Tijdens de 14e Nacht van de Nacht, die op 28 oktober plaatsvond, vierden tienduizend bezoekers op 28
locaties de schoonheid van de donkere nacht. Dit waren meer locaties dan ooit. Zeeland is hiermee
koploper van Nederland. Ook doofden gemeenten en bedrijven tijdens de Nacht op diverse plekken de
lichten. Het was een zeer geslaagde Nacht met een record aantal locaties.
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Financiën
Begroting 2018

Begroting Begroting Kosten per
2018
2017 declarabel
uur

Subsidies en bijdragen
Provincie Zeeland
Pers oneel s kosoveri
ten ge kos ten
kwa l i tei t va n na tuur en l a nds cha p
Del tawa teren
Ci rcul a i re economi e en energi etra ns i tie

75000

3000

95000

4000

107000

4000

277000

11000

Contributies (leden)
Bijdragen lidorganisaties
NPL bijdrage basis (via NMF)
NPL bijdrage projecten (via NMF)
Overige (project) bijdragen
Overige baten
Interest

335.000
20.000
8.000
118.000
20.000
129.549
0
500

335.000
20.000
8.000
118.000
20.000
203.125
0
3.000

Totaal

631.049

707.125

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten

521.649
20.000
89.400

579.925
23.000
104.200

Totaal kosten

631.049

707.125

0

0

Exploitatieresultaat

103
4
18
0
125
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Meerjarenbegroting 2016-2020
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Balans per 31 december 2017
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Staat van baten en lasten over 2017

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting
De subsidies van overheden en anderen waren ruim € 60 k boven de begroting. Dit betreft met name Het
Warmte Effect en Het Zon Effect.
De personeelskosten waren bijna € 70 k lager dan begroot. Dit is het gevolg van een lagere gemiddelde
personele bezetting dan begroot, ziektegelduitkering en lagere pensioenlasten dan begroot.
Overige kosten waren ruim € 90 k boven de begroting. Het betreft kosten voor werving en selectie, tijdelijke
medewerkers, niet begrote kosten voor Het Warmte Effect, Het Zon Effect en het Energie Service Punt
Zeeland.
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Kostenverdeelstaat
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Vrij besteedbaar vermogen
Binnen het vrij besteedbaar vermogen heeft de ZMf een reservefonds (continuïteitsreserve) ingericht dat
dient als calamiteitenfonds voor bijvoorbeeld een sociaal plan in het geval van liquidatie. Het hiervoor te
reserveren bedrag is gebaseerd op de kantonrechterformule.
Norm kosten beheer en administratie
De norm voor beheer en administratie is voor de ZMf vastgesteld op 40%. Dit percentage is vastgesteld aan
de hand van de ervaringsgegevens van deze kosten uit het verleden. De kosten voor beheer en
administratie betreffen de medewerkers die indirecte activiteiten verrichten, zoals bestuur, secretariaat en
administratie. Ook de indirecte uren van medewerkers die voor projecten werken, worden hieronder
gerekend. Daarnaast worden de overheadkosten meegerekend, zoals de huisvestingslasten en de algemene
lasten. In 2017 wordt met 62,4% (zie jaarrekening) de norm wel/niet gehaald. De ZMf heeft voor de
komende jaren opnieuw het doel om de norm voor beheer en administratie naar beneden bij te stellen
door alle medewerkers meer directe uren te laten maken op projecten.
Accountantsverklaring (komt uit jaarrekening)
De accountantsverklaring is te vinden op de volgende pagina’s. Volgt volgende week.

14

Bestuur
Verantwoordingsverklaring ZMf
Algemeen
De leden van het Algemeen Bestuur van de ZMf hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij
aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van toezicht houden gescheiden is
(en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring hebben zij ook onderschreven dat de
ZMf steeds streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop de beschikbare middelen worden
besteed. Tevens staat in deze verklaring, dat er gestreefd wordt naar optimale informatieverschaffing aan
en communicatie met belanghebbenden. En ten slotte hebben alle bovengenoemde personen hun
relevante nevenfuncties opgegeven en aangegeven dat zij onderling geen familie- en/of vergelijkbare
relaties onderhouden en ook geen bestuurs- of toezichtfunctie vervullen of in dienst zijn bij een organisatie
die statutair of financieel aan de ZMf verbonden is.
Ten minste vier en ten hoogste zeven bestuursleden zijn afkomstig van aangesloten lidorganisaties en ten
minste vier en ten hoogste zes uit lid-zijnde natuurlijke personen. Alleen natuurlijke personen kunnen tot
bestuurslid worden benoemd.
De benoeming van bestuursleden gebeurt door de Algemene Ledenvergadering. Voor benoeming tot
bestuurslid is vereist dat de kandidaat, al dan niet lid van de vereniging, het doel van de vereniging
onderschrijft en als bestuurslid aan het bereiken van het doel wil bijdragen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ledenvergadering in functie gekozen. De
benoeming van bestuursleden is telkens voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden zijn éénmaal
direct herbenoembaar.
Toezicht houden
In de statuten van de ZMf is geregeld dat de taak van toezicht houden door het Algemeen Bestuur wordt
vervuld. De uitvoering van het beleid is in handen van de directie. Het Algemeen Bestuur vergadert vier tot
vijf keer per jaar over alle relevante financiële- en beleidszaken. Het AB besluit over alle
meerjarenbeleidplannen en werkplannen. Het AB keurt ook de begroting en de jaarrekening goed (die door
de directie is voorbereid). Het Algemeen Bestuur stelt de directeur aan en de voorzitter en secretaris
voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hem/haar. Bij vacatures in het Algemeen Bestuur wordt
gezocht naar mensen uit verschillende deelgebieden en organisaties van natuur en milieu met
uiteenlopende vaardigheden en competenties. Op de vergaderingen van het AB wordt ten minste één keer
per jaar het eigen functioneren besproken.
Het Dagelijks Bestuur evalueert elk jaar het functioneren van de directeur. In het Dagelijks Bestuur worden
personele zaken aangaande de medewerkers besproken. Die komen niet aan de orde in het Algemeen
Bestuur. Verder wordt het Dagelijks Bestuur door de directeur geconsulteerd over zaken die betrekking
hebben op de uitvoering en voortgang van het werkplan en worden strategische onderwerpen, die
behandeld worden in het Algemeen Bestuur, voorbesproken en daarmee voorbereid.
Jaarlijks wordt op de Strategiedag het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen bepaald. Dit resulteert
in een meerjarenbeleidsplan (voor een periode van vier jaar). Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt
in een werkplan voor het volgende jaar door de directeur en het bureau.
Dit werkplan wordt besproken in het Dagelijks Bestuur, vervolgens in het Algemeen Bestuur en ten slotte
gepresenteerd aan de ledenvergadering.
Ideeën (bouwstenen) voor de beleidsplannen worden verzameld, o.a. in de regiovergaderingen met de
achterban en op speciaal belegde bijeenkomsten waar ‘zware’ onderwerpen met diepgang worden
besproken.
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Zo draait deze beleidscyclus, inclusief evaluatie, elk jaar rond.
Besteding van middelen
Het Algemeen Bestuur wordt vier keer per jaar tussentijds op de hoogte gesteld van de inhoudelijke en
financiële voortgang. De begroting en jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld door het AB. De leden van
het AB worden voorafgaand aan de vergaderingen door middel van kwartaalberichten op de hoogte
gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid, van knelpunten en
bijstellingen. Deze kwartaalverslagen worden op de AB-vergaderingen besproken. Met deze verslaglegging
wordt door de directie verantwoording afgelegd aan het bestuur.
Risicomanagement
Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding
van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede
toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten.
Op alle niveaus en bij alle processen in de organisatie is er sprake van omstandigheden en handelwijzen die
ons belemmeren in het behalen van onze doelstellingen. Het is voor het behalen van die doelstellingen dus
van groot belang om deze risico’s te kennen en er beleid op te ontwikkelen. Door ons te richten op de
meest belangrijke risico’s zijn we op de meest efficiënte wijze bezig met de organisatie.
Bestuur en directie van de ZMf hebben een inventarisatie van de risico’s gemaakt (financieel, operationeel
en gericht op reputatie) en de belangrijkste benoemd, er beheermaatregelen voor beschreven en er een
tijdspad aan verbonden.
De beperkte diversiteit van de financiële bronnen van de ZMf zorgt voor een financieel kwetsbare positie
van de organisatie. Als een van de bronnen wegvalt, heeft dit grote impact. We investeren daarom in onze
relaties; met onze directe achterban (leden, lidorganisaties, sympathisanten), onze (politieke) bestuurders
op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en maatschappelijke organisaties. Via ons landelijk netwerk van De
Natuur en Milieufederaties, de Groene 11 en onze relaties met de landelijke politiek houden we
onderwerpen op de agenda.
De ZMf is een kleine organisatie. Door het wegvallen van competenties, door ziekte of vertrek, zijn wij
bijzonder kwetsbaar. We investeren in de flexibele schil rondom de organisatie; betaald en onbetaald. We
hebben oog voor de medewerkers en vrijwilligers als mens en erkennen en koesteren hun inzet voor de ZMf
en de doelstellingen van de ZMf. We werken aan professionalisering van de organisatie door te investeren
in de ontwikkeling van onze medewerkers.
Nieuwe fundamentele inzichten binnen de ZMf kunnen leiden tot een andere stellingname dan voorheen
en daarmee tot mogelijke reputatieschade en vermindering van draagvlak voor onze organisatie. Daarom is
het voor de ZMf belangrijk om op alle niveaus van de maatschappij te communiceren. We dragen onze
standpunten uit en leggen ze uit in projectvergaderingen, themabijeenkomsten, regioavonden,
ledenvergaderingen, ambtelijke en bestuurlijke overleggen en onze (sociale) media. Ons strategische en
operationeel communicatieplan draagt eraan bij dat wij een transparante en betrouwbare
samenwerkingspartner in Zeeland en daarbuiten zijn.
De geformuleerde beheersmaatregelen worden regelmatig, minimaal vier keer per jaar in
kwartaalrapportages, gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Omgaan met belanghebbenden
Steeds meer belanghebbenden (donateurs, belangstellenden, organisaties, leden) melden zich aan voor de
maandelijkse digitale nieuwsbrief van de ZMf. Hiermee stellen wij betrokken burgers op de hoogte van het
werk van de ZMf. De website van de ZMf wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt met actuele informatie.
Net als in voorgaande jaren is in 2017 in alle regio’s van onze provincie overleg gevoerd met de achterban.
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Deze bijeenkomsten zijn openbaar, dus voor leden en niet-leden. We nodigen leden nadrukkelijk uit
introducés mee te nemen. We merken dat dit een goede manier is om mensen te betrekken bij ons werk.
Gedeputeerde Staten van Zeeland (een grote subsidiegever) ontvangen jaarlijks een werkplan, de begroting
en de jaarrekening. Tevens worden jaarlijks met de Provincie resultaatafspraken gemaakt. Plannen en
afspraken worden besproken op het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde. Met alle
relevante gedeputeerden wordt periodiek gesproken. Subsidiegevers die projecten financieren, worden
afhankelijk van afspraken en subsidievoorwaarden door middel van tussentijdse- en eindrapportages en
financiële overzichten op de hoogte gehouden.
Leden en donateurs van de ZMf ontvingen dit jaar driemaal het ledenmagazine Wantij. Donateurs en leden
ontvangen tevens de Successenkrant waarin elk jaar in januari wordt teruggeblikt op het achterliggende
jaar. We ontvangen hierover veel positieve reacties. De Successenkrant wordt ook ingezet in onze
gesprekken met diverse andere belanghebbenden.
In 2015 zijn we gestart met het sturen van Wantij en de Successenkrant naar anderen dan alleen ZMfleden. Zo betrekken we bedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke politiek meer bij ons werk.
De ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de
provincie Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. De
coördinerende werkzaamheden van de ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal overleg
met de afzonderlijke organisaties.
De ZMf heeft sinds jaar en dag een vragen- en klachtenprocedure. Klachten en vragen zijn belangrijke
signalen voor de ZMf. Personen die contact opnemen, zijn gemotiveerd om ons iets te laten weten en doen
moeite door ons te schrijven of te bellen. De ZMf kan met die informatie zaken verbeteren, inhoudelijke
discussie aanscherpen of weten wat er binnen de organisatie eventueel is misgegaan.
De ZMf gaat zorgvuldig om met de klachten en vragen die haar bereiken. Klachten dienen altijd door de
medewerkers zelf afgehandeld te worden. Bij vragen kan zo nodig worden doorverwezen naar andere
organisaties als de kennis hiervoor niet binnen de ZMf aanwezig is.
De vragen- en klachtenprocedure kan bij het secretariaat van de ZMf worden opgevraagd: info@zmf.nl of
telefoon 0118 654180.
Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en nevenfuncties
Op 31 december 2017 bestond het Algemeen Bestuur van de ZMf uit de volgende personen.
Maarten Sas, (voorzitter); in bestuur vanaf november 2017
Directeur-bestuurder RWS Goes
Roel Mooij (per december 2016 secretaris); in bestuur vanaf november 2014
N.v.t.
Teus Baars (penningmeester); in bestuur sinds juni 2017
Directeur-bestuurder Zeeuwind
Krijn-Jan Provoost; in bestuur vanaf november 2016;
Lid stadsraad Domburg
Loes de Jong: in bestuur vanaf november 2008;
Senior adviseur Rijkswaterstaat Zee en Delta
Freelance fotograaf
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Marco Ouwerkerk: in bestuur vanaf november 2008;
Eigenaar/Directeur Green Leisure (Group)
Secretaris Zeeuws Klimaatfonds
Walter de Milliano; in bestuur vanaf november 2011;
Bestuurslid Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
Plaatsvervangend lid College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Liesbeth Zonnevylle; in bestuur vanaf juni 2013
Lid van Raad van Advies IVN
Inez Flameling: in bestuur vanaf juni 2015
Universitair docent ecologie en mariene biologie, University College Roosevelt
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid bestuursleden en directeur
Conform de statuten van de ZMf ontvangen leden van het bestuur als zodanig geen bezoldiging, middellijk
of onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten
wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen zijn in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en
toegelicht.
Voor de aanstelling van de huidige directeur is er 1 interim-directeur aangesteld geweest welke de
werkzaamheden heeft opgevangen. Aan Trans Action hebben we hiervoor een vergoeding van € 2.340
verstrekt.
De directeur van de ZMf ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. In het financiële jaarverslag, op te
vragen bij het secretariaat van de ZMf, is meer informatie te vinden over de bezoldiging van de directie.
Per 1 mei 2017 is Ira von Harras in dienst getreden als directeur van de ZMf. Het salaris van de directeur
bedroeg in 2017 63.678 euro.
Overzicht nevenfuncties directeur
De directeur van de ZMf bekleedt geen nevenfuncties.
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Toekomstparagraaf
In het najaar van 2016 is door het Algemeen Bestuur een nieuwe strategienota vastgesteld. Daarin zijn drie
beleidsvelden genoemd: Landschap/Ruimtelijke Ordening, Deltawateren en Circulaire Economie/Duurzame
Energie. De ZMf heeft daarbij drie rollen: vertegenwoordigen, ontwikkelen en beschermen.
Sommige taken, die niet binnen de strategie vallen, zullen we overlaten aan anderen (bv. verwante
organisaties), of laten vervallen.
Op basis van die strategie zal de ZMf ook in 2018 en de jaren daarna aan de slag gaan.
Als groeiend risico merken we op, dat het steeds lastiger wordt om voor projecten financiering te vinden.
De subsidiërende overheid trekt zich op een aantal gebieden terug en verder is de concurrentie om
projecten binnen te halen toegenomen.
In 2018 zullen we met bestuur en bureau bepalen hoe de ZMf haar fondsenwerving en acquisitie op de
lange termijn bestendig kan organiseren.
Het is de bedoeling om naast vaste medewerkers meer op adhoc basis externen in te schakelen en meer
gebruik te maken van vrijwilligers (onze deskundige leden).
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Medewerkers
Het bureau is gevestigd aan de Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.
Telefoonnummer: 0118 654180
E-mail: info@zmf.nl, website: www.zmf.nl
Medewerkers per 31 december 2017:
Ira von Harras
Directeur en programmanager Circulaire Economie
Robbert Trompetter
Programmamanager Landschap en Ruimtelijke Ordening
Mascha Dedert
Programmamanager Deltawateren
Melissa Ernst
Beleidsmedewerker
Ilse Pama
Beleidsmedewerker
Jacomine Burgers
Communicatie Coördinator
Graciëlla van der Heyde Projecten en financiën
Lineke Keizer
Managementassistent
Fateme Hashemi
Administratief/secretarieel medewerker
Tilly Kats
Administratief/secretarieel medewerker
Martijn de Jonge
Vrijwilliger
Peter de Kraker
Vrijwilliger
Vrijwilligersbeleid
De ZMf werkt met een professioneel bureau en met deskundige medewerkers. Steeds vaker proberen we
betrokken vrijwilligers te betrekken bij het professionele werk. Dat gebeurt door specifieke deskundigheid
van vrijwilligers in te zetten bij projecten of voor vergunningen en bedrijfsprocessen, door een team van
vrijwilligers in te zetten voor de realisatie van ons blad Wantij en door een groep vrijwilligers te betrekken
bij planologische onderwerpen, energie- en bedrijvendossiers.
Sinds media 2017 werken er op het bureau van de ZMf twee vrijwilligers. Zij dragen op diverse plaatsen in
onze organisatie bij aan onze activiteiten.
Milieubewust en duurzaam
De ZMf voert waar mogelijk uit wat zij verkondigt. Zo letten wij erop dat we zuinig omgaan met energie
(licht uit, computers na werktijd uit e.d.) en zetten we de verwarming niet onnodig hoog. In het gebouw van
de ZB, waarin de ZMf gehuisvest is, zijn al veel besparingsmaatregelen zijn genomen; zoeken we nog naar
mogelijkheden om gezamenlijk nog meer te besparen. Op veel plaatsen zijn bewegingssensoren geplaatst
zodat het licht niet onnodig blijft branden en wordt voor bepaalde delen van het gebouw gebruik gemaakt
van koele buitenlucht in plaats van een luchtbehandeling. We printen zo min mogelijk en proberen zoveel
mogelijk digitaal te werken. Als we printen, is het dubbelzijdig en zwart-wit.
Een grote wens van de ZMf is om het gebouw van de ZB klimaatneutraal te maken. We blijven ons
verdiepen in de mogelijkheden om op het dak zonnepanelen te installeren.
Waar mogelijk maken we zakelijke reizen met het openbaar vervoer, net als ons woon-werkverkeer.
Onze CO2-uitstoot compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds.
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Tot slot
Recordbedrag voor goede doelen!

Op de foto vlnr: voorzitter Joris Hogenboom, Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull, netwerkdirecteur Annie
van de Pas en netwerksecretaris Sonja Sars. Foto: Roy Beusker Fotografie

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen jaar naar
ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide
ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse
Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.
Acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio sprak de aanwezigen toe. Toptennisser en filantroop Rafael
Nadal was namens zijn Rafa Nadal Foundation aanwezig.
De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25 miljoen euro. ‘Hier zijn we ontzettend blij
mee’, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas. ‘Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij mogen wij
sinds 1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat is enorm belangrijk voor ons werk aan mooie en
duurzame provincies, schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. Met dit mooie bedrag kunnen
we weer veel extra meters maken.’
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Organisatie
De ZMf werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland.
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in
de transitie naar een duurzame samenleving. We
treden op als aanjager en verbinder. We zoeken
kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de
realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de
Zeeuwse samenleving, actief, open en integer.
Achterban
Onze achterban bestaat uit zo’n 700 leden en 23
regionale en in de regio actieve landelijke natuuren milieuorganisaties.
De ZMf is een onderdeel van een brede natuur- en
milieubeweging in Nederland, waarbij zo’n duizend
vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten.
Lid worden?
Ook bijdragen aan een mooi en duurzaam Zeeland?
Dat kan! U bent al lid vanaf 24 euro per jaar. U
ontvangt dan ook driemaal per jaar ons blad
Wantij.
Kijk op www.zmf.nl voor meer mogelijkheden.
Op de hoogte blijven?
Via onze website kunt u zich abonneren op de
digitale nieuwsbrief. Zo blijft u maandelijks op de
hoogte van de ontwikkelingen, nieuws en
projecten van de ZMf. Aanmelden kan op
www.zmf.nl
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Bijlage: verantwoording Prestatieafspraken Provincie Zeeland 2017

23

