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Voorwoord
In 2017 lijkt de economische crisis definitief
voorbij. We durven weer te investeren in de
toekomst. Helaas gaat die economische groei
nog niet gepaard met een verminderde
milieubelasting. Niet onbelangrijk, want voor
onze welvaart is zowel materiële vooruitgang
als een hoge kwaliteit van de leefomgeving
essentieel. Zo zien we bijvoorbeeld allerlei
oude reflexen rond bijvoorbeeld nieuwbouw
van woningen in de groene ruimte weer
terugkomen. Vanuit het perspectief van Natuur
en Milieu Overijssel zou het goed zijn dat we
de lessen van de afgelopen jaren weten vast
te houden in deze periode van economische
groei.
Ik denk bijvoorbeeld aan de volgende lessen:
het stimuleren van de deeleconomie, het
benutten van de kracht van de samenleving en
ontkokeren. Dit gaat niet vanzelf en graag
zetten wij onze motor in om deze lessen vast
te houden. Zo realiseren we een mooi project
in Zwolle rond elektrische deelmobiliteit,
benutten we de kracht van de samenleving in
de bijenbeweging en zetten we ons samen met
bewoners, gemeente en andere partners in
voor aardgasloze wijken waarbij we niet alleen
naar energie kijken, maar ook naar sociale
samenhang, klimaatadaptatie, meer groen en
een circulaire economie.
Afgelopen jaar zijn we in dialoog geweest over
binding met onze achterban en het
bestaansrecht van Natuur en Milieu Overijssel
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op de langere termijn. Geen urgent probleem,
maar wel een wezenlijke vraag naar hoe je de
verbinding met de samenleving vormgeeft. We
zijn er tenslotte niet voor onszelf. Ik ben blij dat
we besloten hebben om hier komend jaar in te
investeren. Juist de verbinding met bewoners,
vrijwilligers en ‘’groene’’ bewonersinitiatieven
en bedrijven in Overijssel is en blijft onze
bestaansbasis. We hebben nu de mogelijkheid
hier extra op in te zetten en zullen deze kans
met beide handen aangrijpen.
In dit jaarverslag verantwoorden wij ook onze
financiële resultaten en wij zijn blij dat we
ruimte hebben om onze continuïteitsreserve op
een verantwoorde wijze te kunnen verhogen
voor mogelijke tegenvallers in de toekomst.
Nog belangrijker, we maken met dit jaarverslag
onze maatschappelijke impact transparant. We
krijgen dit steeds meer in de vingers, en willen
juist in deze vorm van verantwoording verder
groeien. Beide presenteren we met gepaste
trots.
Graag wil ik iedereen, medewerkers, leden van
Raad van Toezicht, vrijwilligers en partners
bedanken voor hun bijdragen voor Natuur en
Milieu Overijssel in 2017. Ik zie uit naar de
toekomst waarin we samen verder zullen
bijdragen aan een mooi en duurzaam
Overijssel.
Matthijs Nijboer
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Hoofdstuk 1

Natuur en Milieu Overijssel in het kort
1.2 De strategische koers

1.1 De basis van de organisatie
Natuur en Milieu Overijssel heeft haar
strategische koers vastgelegd in het
Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel 20172019. In het beleidsplan beschrijven we onze
visie, schetsen we ‘’onze omgeving’’ en SWOT
analyse en staan onze inhoudelijke
doelstellingen, programma’s en actieplan.

Natuur en Milieu Overijssel, gevestigd te
Zwolle, is op 28 september 1973 opgericht. In
1981 werd het Steunpunt Natuur en Milieu
Educatie opgericht. Natuur en Milieu Overijssel
is vanaf dat moment provinciale milieufederatie
en consulentschap voor natuur en
milieueducatie in één. Natuur en Milieu
Overijssel is een stichting volgens het Raad van
Toezicht model. De statuten zijn laatstelijk
opgemaakt door notaris H.K. de Boer te Zwolle
op 24 dec. 2009. De stichting is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
onder nummer 41022006.
Doelstelling en missie
De doelstelling van Natuur en Milieu Overijssel
is volgens de statuten “bevordering van het
behoud, herstel en ontwikkeling van natuur,
landschap en milieu, alles in de meest ruime
zin, in het bijzonder in de provincie Overijssel”.
Die doelstelling kwam 40 jaar geleden voort uit
bezorgdheid en een toekomstdroom. Beide zijn
nog steeds actueel en hebben in de loop der
jaren aan kracht gewonnen. In de afgelopen 40
jaar zijn vorderingen gemaakt op het vlak van
overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijk
bewustzijn en betrokkenheid van het
bedrijfsleven bij een duurzame toekomst. Onze
40 jaar oude doelstelling hebben we in ons
Beleidsplan 2017-2019 vertaald in de volgende,
eigentijdse missie:
Samen met overheden, bedrijven en inwoners
werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi
en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we
duurzaam wonen en werken, zodat inwoners
van Overijssel nu en later kunnen genieten van
een gezonde en groene leefomgeving.

De centrale elementen van onze strategische
koers staan beknopt weergegeven op onze
website www.natuurenmilieuoverijssel.nl. en
hieronder.
Drie pijlers
De kernkwaliteit van onze organisatie is het
aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen
en organisaties op de thema’s duurzaamheid,
natuur en landschap. Het betekent dat in al
onze projecten, activiteiten en campagnes de
volgende drie pijlers centraal staan:
•

•

•

Een vitale leefomgeving voor mens, flora en
fauna. Daarvoor is het nodig om de
biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te
gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken
aan gezonde, klimaatbestendige steden. Ook
de belevingswaarde die natuur en landschap
voor mensen heeft is van essentieel belang.
Een circulaire economie. Dit is een economie
die niet langer materialen wint, gebruikt en
afdankt, maar de overstap maakt van afval naar
grondstof. Producten worden ontworpen en
gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder
product wordt hergebruikt of gerecycled.
Verbranding en vervuiling vinden niet meer
plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze
energiebehoefte maken we gebruik van
hernieuwbare energie.
De kracht van de samenleving. In onze
provincie zijn veel lokale coalities van bewoners
die zelfbewust verantwoordelijkheid nemen
voor hun eigen leefomgeving.
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die
zich sterk maken voor thema’s zoals voedsel,
energie, water, grondstoffen en natuur.
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Acht programma’s
Natuur en Milieu Overijssel werkt aan acht
thematische programma’s, te weten: Landelijk
gebied, Water & ondergrond, Voedsel &
gezondheid, Circulaire economie, Stedelijk
gebied & mobiliteit, Energie, Bewustwording &
educatie en Netwerkondersteuning. In al deze
programma’s maken we gebruik van de
volgende methodieken:
•

•

•

•

Ondersteunen, stimuleren en participeren
in gebundelde maatschappelijke
initiatieven.
Verbinden van lokale initiatieven,
koplopers, maatschappelijke organisaties
en overheden.
Constructieve en proactieve
gesprekspartner van overheden en
bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van
natuur, milieu en landschap voor het
voetlicht brengen.
Bevorderen van bewustwording en
educatie op duurzaamheid, natuur en
landschap.

Een goed fundament
Om als goede doelen organisatie invulling te
kunnen geven aan onze missie, zorgen we er
voor dat de volgende zaken goed voor elkaar
zijn:
•

•
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Financieel solide. Onze financiën zijn
goed op orde, maar dit vraagt wel continue
aandacht. In onze strategie zetten we in op
meerjarige financieringsbronnen en een
grote diversiteit aan financiers. Deze
aanpak maakt ons minder kwetsbaar en
draagt bij aan een grotere
maatschappelijke impact.
Een flexibele en enthousiaste
netwerkorganisatie. Natuur en Milieu
Overijssel ontwikkelt zich steeds meer naar
een open netwerk- en projectorganisatie,
waarin we samen met anderen onze
doelstellingen realiseren. Hiervoor is het
belangrijk dat onze organisatie en
doelstellingen goed zichtbaar zijn en
bekendheid krijgen onder relevante
partners in Overijssel.

•

•

De maatschappelijke meerwaarde is
substantieel en zichtbaar.
In ons jaarverslag werken we steeds meer
toe naar het transparanter maken van onze
maatschappelijk impact. Bovendien
brengen we jaarlijkse onze ambities voor
maatschappelijk impact in beeld.
Sterke binding met de achterban. De
positie van Natuur en Milieu Overijssel
wordt in belangrijke mate bepaald door de
mate waarin wij vertegenwoordigend en
bindend zijn naar onze achterban. Aan de
ene kant moeten we bestaande (vooral
groene) groepen sterker aan ons binden,
tegelijkertijd is vernieuwing (vooral
duurzaamheid en energie) van onze
achterban vereist. Dit betekent dat wij voor
onze achterban een toegevoegde waarde
moeten hebben, en ook dat onze achterban
zich (meer) moet herkennen in wat we
doen. In 2018 ontwikkelen we een gericht
programma om deze band te versterken.

1.3 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.
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“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.” Dankzij de deelnemers
van de Nationale Postcode Loterij heeft Natuur
en Milieu Overijssel onder meer de volgende
projecten kunnen realiseren: Nacht van de
Nacht, Wind op Land, de Groene visionair,
Veldsymposium voor ons netwerk van
vrijwilligers, de Groene visite.

Hoofdstuk 2: Onze inspanningen en resultaten
Ook het afgelopen jaar hebben we ons samen
met bewoners, vrijwilligersorganisaties,
overheden, bedrijven en onderwijs
onverminderd kunnen inzetten voor een mooi
en duurzaam Overijssel. Hieronder geven we
een beknopte impressie van onze inspanningen
en activiteiten, ingedeeld naar onze 3 centrale
thema’s, te weten vitale leefomgeving, circulaire
economie en kracht van de samenleving. In de
paragrafen hieronder concretiseren we dit naar
voorbeelden van belangrijke projecten en
activiteiten naar thema en doelstellingen. Voor
een overzicht van alle door ons georganiseerde
evenementen en het bereik daarvan staat een
totaaloverzicht in bijlage 6.
Inzet op onze 3 hoofdthema’s
Hiernaast staat in figuur 1 voor 2017 in % onze
tijdsinvestering op de drie pijlers. Als we dit
vergelijken met 2016 (zie Jaarverslag Natuur en
Milieu Overijssel 2016) dan blijkt er tussen deze
drie een kleine verschuiving te zijn. In 2016
werd 51% van onze capaciteit besteed aan de
vitale leefomgeving en 14% aan de kracht van
de samenleving. Al met al is onze focus op
natuur, landschap, biodiversiteit en sinds een
paar jaar Klimaat Actieve Stad nog steeds
belangrijk. Zie ook figuur 3. In figuur 2 staan de
absolute uren per thema. Hieruit blijkt dat de
capaciteit op alle thema’s is toegenomen ten
opzichte van 2016. Dit is rechtstreeks gevolg
van personele uitbreiding.

Figuur 2: Aantal absolute uren per hoofdthema in
vergelijking met 2016.

2.1 Vitale leefomgeving
Samen met groene vrijwilligersorganisaties,
bewonersinitiatieven op natuurontwikkeling en
landschapsbeheer, onderwijsorganisaties,
bedrijven en waterschappen maken we ons
sterk voor onze prachtige, groene provincie.
Zoals uit figuur 3 blijkt, was het merendeel van
onze inspanning gericht op het thema natuur
(55%). De rest van de tijd wordt vrijwel
gelijkelijk verdeeld over de thema’s ruimte
voeding & gezondheid en klimaatadaptatie. Op
doelstellingen niveau ligt onze focus vooral op
bewustwording en verbinden. Zie figuur 4.

Thema's binnen
vitale leefomgeving
14% 14%
17%
55%

voedsel&gezondheid
natuur
ruimte
klimaatadaptatie

Figuur 3: Inspanningen op thema’s binnen vitale
leefomgeving.
Figuur 1: Tijdsinvestering in % per pijler
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Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we de
krachten bundelen en kunnen daarbij de hulp
van iedereen gebruiken; van particulieren,
overheid, waterschappen, agrariërs, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, imkers
en natuurorganisaties. In 2017 is een enquête
naar bijeninitiatieven uitgevoerd en een eerste
netwerk en kennisdag voor initiatiefnemers
georganiseerd.

2.2 Circulaire economie

Figuur 4: Inspanningen op doelen binnen vitale
leefomgeving.

Expeditie wildernis, voorbeeld van natuurbewustwording
In het voorjaar organiseerden wij 16 expedities
voor de groepen 5 t/m 8 van basisscholen uit
Zwartewaterland, Dedemsvaart en Olst.
In totaal gingen 425 kinderen op avontuur in de
‘wildernis’ van de IJssel of IJssel-Vechtdelta. Zo
maken ze een struintocht over de dijk en langs
het water en ontdekken door middel van
educatieve beleefopdrachten de waterrijke
delta. De kinderen worden meer
‘’waterbewust’’; krijgen inzicht in de
verschillende aspecten van het water (de rivier)
in relatie tot de mens, plant en dier. Daarnaast
zijn drie schoolklassen uit Twente op Expeditie
Wildernis geweest in geweest in Denekamp en
maakten kennis met manieren waarop
bosdieren de winter doorkomen.
Bijenbeweging Overijssel, voorbeeld van
natuur-verbinding
Halverwege 2017 is het project Bijenbeweging
Overijssel van start gegaan. Een driejarig
project waarvan Natuur en Milieu Overijssel
projectleider is, samen met Landschap
Overijssel. Ook betrokken zijn: Provincie
Overijssel, LTO Noord, EIS Kenniscentrum van
insecten en NBV Oost Nederland. Doel is om
bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen,
initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe
initiatieven te stimuleren om samen te werken
aan een samenhangend bijenlandschap met
voldoende voedsel (gedurende het hele
seizoen) en nestgelegenheden.
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Duurzame energie en zorgvuldig omgaan met
grondstoffen is noodzakelijk om onze wereld
leefbaar te houden. Een circulaire economie is
een economie zonder afval.
Ook energiebesparing en duurzame energie uit
wind, zon en biomassa (liefst lokaal
geproduceerd) zijn belangrijke thema’s van een
circulaire economie. Zoals uit figuur 1 blijkt,
hebben we in 2017 34% van onze tijd
geïnvesteerd in de circulaire economie.
Onderverdeeld naar thema’s is, zoals blijkt uit
figuur 5, de meeste aandacht uitgegaan naar
energie (79%). De energietransitie is landelijk,
maar ook in Overijssel, een groot en
veelomvattend aandachtsveld waarin wij
verschillende projecten uitvoeren. Zie twee
voorbeelden hieronder. Op doelstellingen
niveau (figuur 6) waren veel inspanningen
gericht op ondersteuning (40%).

Thema's binnen
circulaire economie
18%
3%

79%

voedsel&gezondheid
energie
breed

Figuur 5: Inspanningen op thema’s Circulaire
economie

Vanaf 10 februari is Natuur en Milieu Overijssel
coördinator van IM@Overijssel. Dit houdt in dat
wij bij vragen van (beginnende) initiatiefnemers
zoeken naar de best passende makelaar.

2.3 De kracht van de samenleving

Figuur 6: Inspanningen op doelen Circulaire
economie

Dorpsagenda’s voor een energieneutraal
Haaksbergen, voorbeeld energiebewustwording
In de beleidsnota Duurzaamheid Haaksbergen
‘Duurzaam ontwikkelen is investeren in
opbrengsten’ geeft de gemeente aan hoe zij wil
komen tot een energieneutrale,
klimaatbestendige en vitale gemeente in 2050.
Zij wil met haar bewoners verder vorm geven
aan de energiemix van de toekomst.
Natuur en Milieu Overijssel helpt de gemeente
met een kort en stevig traject dat zich o.a. richt
op de bewustwording van de opgave bij
inwoners om de energiehuishouding te
verduurzamen. In 2017 hebben we per dorp,
samen met dorpsraden, bijeenkomsten
voorbereid om mensen te informeren, te
inspireren en verder te helpen met ideeën en/of
initiatieven. In 2018 voegen we deze
“dorpsagenda’s” samen tot een gemeentelijk
verhaal dat input levert aan het gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid.

Bewoners en vrijwilligersgroepen zetten zich op
allerlei manieren in voor de bescherming van
natuur, milieu en landschap. Hun kennis,
intrinsieke motivatie en inzet zijn letterlijk van
onschatbare waarde voor het behoud van onze
mooie groene provincie. We zien prachtige
voorbeelden van succesvolle participatie die
ook van grote betekenis zijn voor sociale
cohesie.
Deze initiatieven ondersteunen wij structureel
met themabijeenkomsten, educatief materiaal,
netwerkdagen, advies op maat, digitale
nieuwsbrieven en een activiteiten subsidie
(Fonds Lokaal Aktief). Zoals uit figuur 1 blijkt,
hebben we in 2017 19% van onze tijd
geïnvesteerd in de kracht van de samenleving.
Onderverdeeld naar thema’s (figuur 7) blijkt dat
voeding & gezondheid en natuur belangrijke
thema’s waren.
Uit figuur 8 blijkt voorts dat we vooral gericht
waren op de doelen realisatie, ondersteuning
en initiëren.

Thema's binnen kracht
vd samenleving
14%
1%
0%
45%
40%

IM@Overijssel, voorbeeld: energieondersteuning
IM@Overijssel bestaat uit negen initiatieven
makelaars, die allen veel ervaring hebben met
het ontwikkelen van een duurzaam lokaal
energiebedrijf. Beginnende initiatieven met
plannen voor hun dorp of buurt kunnen een
beroep doen op inhoudelijke ondersteuning en
expertise van deze makelaars. De makelaars
denken mee vanuit hun praktijkervaring,
ontsluiten beschikbare kennis en brengen een
initiatief met de juiste mensen in contact.
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voedsel&gezond
heid
natuur
ruimte

Figuur 7: Inspanningen op thema Kracht van de
samenleving

Zes ondernemers legden er hun product of
concept voor aan consumenten en kregen
waardevolle input, ideeën en adviezen voor
verbetering en vernieuwing.

2.4 Vergelijking 2016 en 2017

Figuur 8: Inspanningen op doelen Kracht van de
samenleving

Groenbezig.nl, voorbeeld van natuur en
ondersteuning
Na voorbereidingen vorig jaar, werd halverwege
2017 ons nieuwe, digitale vrijwilligersplatform
Groenbezig officieel gelanceerd.
Het is de plek waar je alles wat met groen
vrijwilligerswerk in Overijssel te maken heeft
kunt vinden. Van interessante vacatures tot
leuke ad hoc klussen. Van inspirerende
verhalen van vrijwilligers tot informatie over
nieuwe cursussen. Van informatie en tips voor
je organisaties tot een overzicht van alle groene
(vrijwilligers)organisaties in Overijssel.
De website is uitdrukkelijk ook bedoeld om te
laten zien wat er allemaal op groenvrijwilligerswerk gebeurt in Overijssel en
mensen te enthousiasmeren voor groen
vrijwilligerswerk. Landschap Overijssel en
Natuur en Milieu Overijssel zijn samen de
initiatiefnemers van groenbezig.nl.
Meat & Eat in Enschede, voorbeeld van
voedsel & gezondheid en verbinding
In Enschede organiseerden wij een Meet & Eat
voor een 100 man tellend gezelschap van
consumenten en bedrijven. Er werd heerlijk
getafeld en in thema tafels gediscussieerd over
gezonder en duurzamer eten; zonder
voedselverspilling, meer streekproducten van
de boer om de hoek, minder vlees en nieuwe
groene eiwitten.
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Vergelijken we onze inspanningen op doelniveau (figuur 9) met 2016, dan is dit voor
ondersteuning, realisatie, vertegenwoordiging
en initiëren vrijwel gelijk gebleven.
Bewustwording en verbinding zijn
respectievelijk af- en toegenomen. Werd in
2016 39% van onze tijd besteed aan
bewustwording en 17% aan verbinding, in 2017
waren deze cijfers 27% en 29%. De verklaring
hiervoor is een omvangrijk nieuw project “Jong
leren eten’’ dat vooral een project is dat
verbindingen legt, samenwerking stimuleert
tussen alle organisaties die zich richten op het
thema voeding in het onderwijs.
Denk daarbij aan NME-organisaties, agrariërs
en gezondheidsorganisaties als bijvoorbeeld
een GGD.

Figuur 9: Aantal absolute uren per hoofdthema in
vergelijking met 2016
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Hoofdstuk 3: Onze impact, resultaten
Om de impact van Natuur en Milieu Overijssel
te bepalen gebruiken wij de door de Natuur en
Milieufederaties ontwikkelde vragenlijst.

Activiteit

Output

3.1. Activiteiten en output
3.1.1 Vertegenwoordiging van lokale en
regionale organisaties
Al sinds de oprichting van Natuur en Milieu
Overijssel hebben we een verbindende en
vertegenwoordigende rol voor lokale en
regionale organisaties die in Overijssel actief
zijn op natuur en landschap, biodiversiteit en
milieu.

De basis daarvan is de Theory of Change zoals
hieronder weergegeven. In 3.1 gaan we in op
onze activiteiten en output en in 3.2. op
behaalde effecten en doelen.

Effect

Doel

Zowel in beleidsontwikkelingstrajecten als
beleidsuitvoeringstrajecten. In 2017 hebben wij
in 2 beleidsontwikkeltrajecten en 65
beleidsuitvoeringstrajecten lokale en regionale
organisaties vertegenwoordigd.
Denk bij deze laatste aan de Commissie
Regionaal Overleg Twente Airport,
Natura2000 gebiedsontwikkelingen in de
Engbertsdijkvenen en het programma
DuurzaamDoor Overijssel 2017-2020.

Ontwikkelopgave Natura 2000 gebied
voorbeeld van vertegenwoordiging op beleidsuitvoering en
beleidsontwikkeling
De Engbertsdijkvenen bij Kloosterhaar is een van de 24 Natura 2000
gebieden in Overijssel waarvoor een beheerplan is opgesteld. In het
kader van het Programma Aanpak Stikstof wordt de verdroging van het
hoogveen aangepakt. Natuur en Milieu Overijssel vertegenwoordigt in
dit project de ca. 28 zeer sterk betrokken vrijwilligers(organisaties), zoals
Milieuraad Den Ham-Vroomshoop, IVN Den Ham-Vroomshoop,
Veenmuseum, KNNV Vriezenveen en Natuurcamping Erve de Meester.

3.1.2 Multistakeholdernetwerken en
samenwerking
Zoals ook uit het vorige hoofdstuk blijkt, zijn we
in projecten sterk gericht op het stimuleren,
creëren en participeren in
multistakeholdernetwerken. Dit zorgt voor
bundeling van kennis en expertise en grotere
uitvoeringskracht.
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In 2017 participeerden wij in 48
multistakeholdernetwerken met in totaal
vertegenwoordigers van 628
groepen/organisaties. In elk netwerk zitten
tenminste drie onderscheidende partijen. Zoals
uit figuur 10 blijkt zijn vooral de netwerken op
gebiedsontwikkeling, ruimte en natuur en
energie omvangrijk. In ongeveer de helft van de
netwerken (29) waren wij aanjager of
initiatiefnemer.

Van de 48 netwerken zijn er 24 nieuw opgestart
en kunnen 17 worden gekenschetst als
‘’leernetwerken’’.
Thema’s

Aantal
multistakeholdernetwerken

Nieuw gestart in
2017

Energie

16

Gebiedsontwikkel
ing, ruimte en
natuur
Landbouw en
voedsel

10

Aantal
leernetwerken
binnen de
multistakeholdernetwerken
4

Aantal
groepen/organisaties die zijn
vertegenwoordigd
132

23

6

8

393

1

3

2

44

Circulaire
economie

4

3

2

28

Overig

4

2

1

31

Uitvoeringscluster Lokale Energie initiatieven
voorbeeld van een multistakeholdernetwerk
Natuur en Milieu Overijssel maakt deel uit van het Uitvoeringscluster Lokale Energie
initiatieven, als onderdeel van het Programma Nieuwe Energie. In dit netwerk zijn Provincie,
IM@Overijssel, OVKK, Stimuland, Buurkracht, VONK en Platform LEI vertegenwoordigd. Het
platform richt zich op de ondersteuning van de ruim 80 lokale energie initiatieven in Overijssel.
Ondersteuning door middel van het delen van kennis, ervaring, het opbouwen van netwerken
en interactieve beleidsontwikkeling om de realisatiekracht en rol van lokale energie initiatieven
te versterken.

Figuur 10: Kenmerken en aantallen van de multistakeholdernetwerken, verdeeld naar thema, waarin NMO
participeert

Groene Loper Zwolle
voorbeeld van actieve bemiddelende rol NMO in netwerk
Samen met 2 partners vormen wij het coördinatieteam Groene Loper Zwolle.
Het team betrekt en verbindt met uiteenlopende activiteiten bewoners,
buurtinitiatieven en bedrijven bij natuur, landschap en biodiversiteit in de
eigen leefomgeving. In het kader van de nationale Burendag hielp Groene
Loper Zwolle 27 Zwolse buurtinitiatieven bij een financiële aanvraag bij het
Oranje Fonds. Met dit geld werden bijvoorbeeld struiken, fruitbomen, bankjes
en insectenhotels gefinancierd.
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3.1.3 Advisering en facilitering lokale en
regionale initiatieven
Het afgelopen jaar hebben wij ruim 110 lokale
initiatieven helpen opstarten en 330 adviezen,
ondersteuning en/of bemiddeling geboden aan
lokale en regionale organisaties en inwoners.
Natuur en Milieu Overijssel stimuleert op deze
manier nieuwe initiatieven op vooral natuur,
voeding & gezondheid en energie en helpt
bestaande initiatieven op organisatorisch en
financieel vlak met maatwerkadviezen,
Thema’s

cursussen, workshops, themabijeenkomsten en
kennisfestival. Daarmee bevorderen we de
zelfredzaamheid en effectiviteit van
organisaties. In 2017 is ook ons nieuwe
vrijwilligersplatform Groenbezig gelanceerd.
Een digitaal platform dat we samen met
Landschap Overijssel en een groep vrijwilligers
hebben ontwikkeld. Het is de plek waar je alles
wat met groen vrijwilligerswerk in Overijssel te
maken heeft kunt vinden1.

Aantal initiatieven helpen
opstarten
35

Aantal adviezen

Gebiedsontwikkeling, ruimte en
natuur
Landbouw en voedsel

50

280

25

4

Circulaire economie

2

10

Overig

-

6

Energie

30

Figuur 11: Aantal initiatieven helpen opstarten en gegeven adviezen, verdeeld naar thema.

Opstarten project met ziekenhuis Isala
Samen met regionaal ziekenhuis Isala hebben wij een projectvoorstel “Natuur voor
gezondheid; de vitamine G route van Isala” geschreven. Wij hebben vervolgens de
provinciale subsidieaanvraag geregeld.

3.1.4 Versnellen duurzame bedrijfsvoering
Natuur en Milieu Overijssel richt zich sinds kort
meer op het verduurzamen van het
bedrijfsleven. In 2017 is vooral veel
geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk

1

Kijk voor meer informatie op bladzijde 11
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van bedrijven rondom de thema’s energie en
circulaire economie. Onze adviserende rol staat
nog in de kinderschoenen. De 46 bedrijven die
we hebben geadviseerd zijn vooral bedrijven in
landbouw & voedsel en natuur & ruimte.

Thema’s

Aantal bedrijven dat we
hebben geadviseerd

Energie
Gebiedsontwikkeling, ruimte en
natuur
Landbouw en voedsel

30
16

Circulaire economie
Overig
Figuur 12: Aantal bedrijven dat we hebben geadviseerd, verdeeld naar thema.

Advies aan stadslandbouwbedrijf in Almelo
Voorbeeld van advies aan bedrijf
Natuur en Milieu Overijssel heeft het bedrijf geadviseerd over
hoe nieuwe consumenten kunnen worden bereikt, mogelijkheden
van samenwerking met de voedselbank en kansen voor
schapenbegrazing. Ook zijn goede voorbeelden aangereikt. Het
stadslandbouwbedrijf gebruikt de adviezen in de verdere
bedrijfsvoering.

3.1. 5 Aanjagen beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering
In 2017 hebben wij in 34
beleidsontwikkelingstrajecten kunnen
meedenken en adviseren, waarbij dus sprake is
van zogenaamde voorkantsturing. Daarbij
opereren we veelal in project- of
adviesgroepen, waarbij wij de belangen van
onze drie pijlers behartigen. Het gaat
voornamelijk om advisering bij provinciaal- en
gemeentelijk beleid. Beleidsbeïnvloeding in
bedrijfsleven vindt nog in beperkte mate plaats.
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En op landelijk niveau wordt het voortouw
veelal genomen door De Natuur en
Milieufederaties samen met landelijke collega
organisaties.
Met diverse partijen hebben we 18 concrete
uitvoeringsplannen gerealiseerd, vooral op
energie en gebiedsontwikkeling, ruimte en
natuur.
Indienen zienswijzen
Onze intentie ligt in het meedenken en
adviseren aan de voorkant van
beleidsontwikkeling. Tot het indienen van
zienswijzen wordt dan ook alleen besloten
wanneer geen (succesvolle) voorkant inbreng
mogelijk was en overheden en bedrijven naar
onze mening onvoldoende rekening houden
met natuur en milieu. Het afgelopen jaar zijn in
totaal 21 zienswijzen ingediend, waarvan bij 3
een substantieel deel is overgenomen. Zie
figuur 13.

Thema’s

Aantal
beleidsontwikkelingstrajecten
waarin wij hebben
geadviseerd
6

Aantal
uitvoeringsplannen
mede ontwikkeld

Aantal
zienswijzen

7

-

Gebiedsontwikkeling,
ruimte en natuur
Landbouw en voedsel

17

7

17

5

2

-

Circulaire economie

4

1

2

Overig

2

1

-

Energie

Figuur 13: Aantal beleidsontwikkelingstrajecten waarin is geparticipeerd en zienswijzen, verdeeld naar thema.

Van Natuurvisie Overijssel tot uitvoeringsplannen
Voorbeeld samenwerken aan beleid en uitvoeringsplannen
De Provincie Overijssel startte in 2016 met Groene Tafel bijeenkomsten, waarin met een
groot aantal vertegenwoordigers uit de samenleving verschillende natuur thema’s werden
uitgewerkt, te weten: algemene visie(s) op natuur, landschap, natuur en economie, natuur
en samenleving, faunabeheer en soortenbescherming. Natuur en Milieu Overijssel was aan
alle tafels vertegenwoordigd. In 2017 hebben wij in verschillende werkateliers de output
verder uitgewerkt tot uiteindelijk een koersdocument “Natuur voor elkaar” als bouwsteen
voor de nieuwe natuurvisie van Overijssel.

3.1.6 Aanjagen en initiëren van eigen
plannen en projecten
Ook initiëren we zelf campagnes en projecten
voor een mooi en duurzaam Overijssel en
realiseren deze door bijdragen van onze
partners. Het gaat om 27 projecten. In 37
projecten waren we betrokken bij de uitvoering
(van eigen projecten en projecten van
anderen).
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Veel projecten zijn natuur en milieu educatieve
projecten zoals het project Jong Leren Eten,
Expeditie Wildernis Kampen, de Voorleesactie
over duurzaam voedsel tijdens de Dag van de
Duurzaamheid en Adviseurs van de Toekomst.
Andersoortige projecten zijn de Bijenbeweging
Overijssel, de Groene visite, de Groene Lopers
in Oldenzaal-Losser, Enschede, Hengelo en
Zwolle en excursie naar Saerbeck. Zoals uit
bijlage 6 blijkt hebben we in 2017 ruim 100
bijeenkomsten georganiseerd voor bijna 11duizend deelnemers.

Thema’s

Aantal projecten waarin we
initiatiefnemer zijn
2

Aantal projecten waarin we
ook rol in uitvoering hebben
1

Gebiedsontwikkeling, ruimte en
natuur
Landbouw en voedsel

16

15

2

2

Circulaire economie

4

3

Overig

3

16

Energie

Figuur 14: Aantal projecten op eigen initiatief en in uitvoering, verdeeld naar thema.

Creathon ‘’Voedsel uit de streek’’
Voorbeeld van eigen project
Het kopen van producten uit de streek, een mooi en gezond landschap en
boeren die daar aan bijdragen en baat bij hebben. Dit klinkt als een mooie
win-win situatie! Helaas is dit vaak nog niet het geval in Overijssel. Daarom
organiseerden wij een Creathon ”Voedsel uit de streek”. In totaal gingen 66
deelnemers aan de slag om een innovatief idee te bedenken dat van voedsel
uit de streek een ijzersterk concept maakt.
3.1. 7 Communicatie activiteiten
In 2017 waren we qua publiciteit succesvoller
dan in 2016: meer exposure in krant en op
radio en tv.

Middel
Bezoeken
Unieke bezoekers corporate
website
Abonnees digitale nieuwsbrief
Twitter volgers
Nieuwe tweets
Facebook vrienden
In de krant
Op de radio/tv

En ook qua website bezoek, sociale media en
digitale nieuwsbrief is er een bescheiden, maar
gestage stijging zichtbaar. Eind 2017 zijn we
gestart met een nieuwe Facebookpagina voor
de Bijenbeweging Overijssel. Deze telde op 1
januari 2018 82 volgers.

Bereik 2016
26.800
18.922

Bereik 2017
33.400
24.200

1777
1458
315
540
39
19

1822
1575
516
758
66
32

Figuur 15: Overzicht bereik communicatiemiddelen

3.2 Effecten en doel
3.2.1 Versterken maatschappelijk
middenveld
Een mooi en duurzaam Overijssel is alleen
mogelijk als veel mensen en organisaties zich
daar samen voor inzetten; de som is meer dan
het geheel der delen.
Natuur en Milieu Overijssel investeert daarom
intensief in maatschappelijk draagvlak en
relevante netwerken. Ons CRM-systeem bevat
ruim 11-duizend personen en organisaties.

•
•

•

•
In totaal zijn 75 (natuur) organisaties officieel bij
ons aangesloten.
Zij vertegenwoordigen een netwerk van ca.
1500 actieve vrijwilligers en 7800 leden met
hart voor natuur en milieu. Deze aangesloten
organisaties zijn met name actief op
landschapsbeheer & soortenbescherming,
educatie & communicatie, beleid beïnvloeding
en onderzoek en monitoring. Zie voor een
overzicht bijlage 5. In 2017 hebben zich twee
nieuwe organisaties bij ons aangesloten: Ravon
en Het Levende Dorp. Een organisatie heeft
zichzelf opgeheven: NIVON Deventer-Zutphen.
Er zijn ca. 35 vrijwilligers op reguliere basis
voor onze organisatie actief. Hieronder staat
expliciet uitgelicht wat op thema’s ons actuele
netwerk met bedrijven/zzp-ers, bestuurders,
vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke
organisaties, onderwijsinstellingen en overheid.
• Groene loper netwerk Zwolle, Enschede en
Losser-Oldenzaal: 470 initiatiefnemers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven,
onderwijs en overheid.
• Bijen-initiatiefnemers: 230 particulieren,
natuurorganisaties, gemeenten, bedrijven,
agrariërs, maatschappelijke organisaties en
imkers

3.2.2 Versnellen duurzame bedrijfsvoering
Het is moeilijk hard te maken of de adviezen die
wij aan 46 bedrijven hebben gegeven
substantieel hebben bijgedragen aan de
verduurzaming van hun producten of
bedrijfsvoering.
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•
•

•

•
•

•

•

Waternetwerk Ruimte voor de Vecht:
10 partnerorganisaties
Energienetwerk: 230 maatschappelijke
organisaties, overheden,
IM@Overijssel en lokale energie
initiatieven.
Nacht van de Nacht netwerk: 50
vrijwilligers(organisaties), ambtenaren
van lokale overheden en
maatschappelijke organisaties
Agro&Food netwerk: 380
bedrijven/ondernemers, professionals
van maatschappelijke organisaties,
onderwijs en wetenschap,
consumenten, initiatiefnemers
(voedselbossen) en overheden
Duurzaamheid en bedrijven: 270
bedrijven en partners
Lokale en regionale natuur- en
milieuorganisaties: 150
vrijwilligers(organisaties)
Scholen, BSO-netwerk: 240 scholen,
BSO en voortgezet onderwijs,
ambtenaren (semi)overheid
Jong leren eten netwerk: 80 scholen en
partners
Groene leefomgeving: 65 bewoners,
ambtenaren van gemeenten,
professionals van maatschappelijke
organisaties en
vrijwilligers(organisaties)
Natuur inclusieve landbouw: 150
ondernemers, vrijwilligers(organisaties)
en maatschappelijke organisaties
Groen en gezondheid: 130
professionals van zorginstellingen en
maatschappelijke organisaties,
vrijwilligers(organisaties) en onderwijs
en wetenschap

Mogelijk heeft onze meet & eat bijeenkomst bij
de zes bedrijven die hun product of concept
voor advies voorlegden aan zo’n 80
consumenten wel geleid tot een extra
verduurzamingsstap. In totaal hebben door
onze bemiddeling 584 bedrijven toegang
gekregen tot een multistakeholdernetwerk,
waarvan 28 nieuwe bedrijven in 2017.

Thema’s

Energie

Aantal bedrijven met toegang
tot multistakeholdernetwerk
door bemiddeling NMO
414 (400 Haaksbergen)

Gebiedsontwikkeling, ruimte en
natuur
Landbouw en voedsel

75

Circulaire economie

65

Overig

-

30

Figuur 16: Overzicht van aantal bedrijven dat toegang kreeg tot netwerken,
verdeeld naar thema

Regiotour Oost NL Circulair
Voorbeeld van nieuwe netwerken voor bedrijven
Natuur en Milieu Overijssel was op 19 mei één van de organisatoren
van de succesvolle Regiotour Oost NL Circulair. De regiotour bestond
uit tien verschillende inspiratiebijeenkomsten verspreid over Overijssel
en Gelderland, waaronder locatie Polymer Science Park in Zwolle. Daar
kwamen voor het Polymer Science Park 45, nog goeddeels onbekende,
ondernemers over de vloer. Het zorgde voor nieuwe, waardevolle
contacten en netwerken.

3.2.3 Succesvolle bijdrage aan
beleidsvorming- en beleidsuitvoering
Zoals blijkt uit 3.1.5 hebben we actief
deelgenomen aan 34 verschillende
beleidsontwikkelingstrajecten.

In 22 daarvan zijn onze adviezen opgenomen in
beleid. Van de 18 beleidsuitvoeringsplannen
zijn er 12 succesvol uitgevoerd. En van de 21
zienswijzen zijn er in 2017 2 (gedeeltelijk)
overgenomen.
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Figuur 17: Successen in beleidsadvisering, uitvoering en zienswijzen, verdeeld naar thema.

De Ruiten van landbouwgrond naar natuur
Voorbeeldadvies dat is overgenomen in beleid
In 2016 hebben we een verkenning uitgevoerd naar het gebied de
Ruiten (ten noorden van Zwolle) ten behoeve van EHS verbetervoorstellen. In het gebied lagen kansen om landbouwgrond om te
zetten in natuur. Met de in 2017 door Provinciale Staten vastgestelde
financieringsregeling (voor natuurgebieden die bij de herijking EHS
geen prioriteit meer hadden) is 5 ha landbouwgrond daadwerkelijk
omgezet naar natuur.

Bijenbeweging Overijssel
Voorbeeld van succesvol uitgevoerd
beleidsuitvoeringsplan
In 2016 organiseerde Provincie Overijssel een succesvolle,
feestelijke bijeenkomst plaats waarin een groot aantal
organisaties De bijenagenda ondertekenden. Vanaf dat moment
is een kernteam actief om een bijenbeweging van de grond te
tillen. Daartoe hebben wij, samen met Landschap Overijssel,
een projectvoorstel geschreven en de eerstverantwoordelijke
aanjager geleverd. Het project is halverwege 2017 direct
succesvol van start gegaan. Een onderzoek naar de
bijeninitiatieven in Overijssel leverde een respons op van 288,
een rapport Het zoemt in Overijssel en een database aan
activiteiten en initiatiefnemers. Ook werd een eerste
Overijsselse Bijendag georganiseerd voor 120 personen. Tot
slot werd op initiatief van Provincie Overijssel door EIS
Kenniscentrum voor insecten een inventarisatierapport
samengesteld over de bijenfauna van Overijssel.

3.2.4 Succesvolle bijdrage aan duurzame
samenleving
Natuur en Milieu Overijssel heeft in 2017
verschillende projecten geïnitieerd en (mede)

uitgevoerd. De Groene visite is een van de zeer
succesvolle projecten.

De Groene visite
Voorbeeld eigen project voor een duurzame samenleving
Vijf jaar geleden begonnen we met het opzetten van de Groene Visite en
ondertussen is de Groene Visite met 60 vrijwilligers actief in zeven regio’s,
te weten Zwolle, Kop van Overijssel, Deventer, Wierden-Rijssen-Holten,
Almelo, Hardenberg en Noors-Oost Twente. De vrijwilligers weten ongeveer
2000 ouderen te bezoeken in verschillende verzorgingshuizen. Met een
natuurkoffer brengen ze ‘’de natuur’’ mee naar binnen om zintuigen en
gespreken met ouderen te stimuleren. Daarmee is de Groene Visite een
sociaal project met aandacht voor het welzijn van ouderen. De natuur wordt
ingezet als een laagdrempelig, maar krachtig middel om herinneringen op
te halen en het sociaal isolement te doorbreken.
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Hoofdstuk 4: Management en bedrijfsvoering
4.1. Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het naleven van de wet, de statuten
en op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken in de stichting. De
Raad staat het bestuur met raad terzijde en kan
ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het
bestuur. Bij de vervulling van haar taak richt de
Raad van Toezicht zich naar het belang van de
stichting.
De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste
zeven en ten minste drie personen die door de
Raad van Toezicht zelf worden benoemd.

In het verslagjaar bestond de Raad van
Toezicht uit zes personen. De zittingsduur van
de leden van de Raad van Toezicht is drie jaar,
waarbij de aftredende leden twee keer
herkiesbaar zijn. Het besluit om de zittingsduur
te wijzigen in twee keer vier jaar is in
voorbereiding (zie pagina 48). Aan het einde
van het jaar 2017 heeft de Raad van Toezicht
afscheid genomen van 1 Raad van Toezicht lid
(L. Dijkstra).
Meer informatie over de samenstelling van de
Raad van Toezicht, het rooster van aftreden en
het verslag over 2017 staan beschreven in
hoofdstuk 7 en bijlage 7.

4.2. Bestuur en directie

4.3. Medewerkers

Het bestuur bestaat statutair uit ten minste één
persoon en wordt benoemd door de Raad van
Toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit één
persoon, die tevens is belast met de dagelijkse
leiding van de stichting.

In 2017 heeft zich een aantal wijzigingen
voorgedaan in de samenstelling van het
medewerkersbestand. In bijlage 3 staat een
overzicht van de medewerkers die op 31
december 2017 in dienst waren en van de
personen die in 2017 zijn vertrokken en
gekomen. Per saldo is het aantal fte iets
toegenomen in 2017, te weten 12,4 fte.
De verdeling man/vrouw was voor alle
medewerkers in 2017 38 % man: 62 % vrouw.
De leeftijdsverdeling zag er voor alle
medewerkers in 2017 als volgt uit:
<20 20-30: 2
30-40: 4
40-50: 3
50-60: 6
60 e.o. 1

De Raad van Toezicht stelt het salaris en de
overige arbeidsvoorwaarden van de
bestuursleden vast.
Het bestuur bestuurt de stichting onder toezicht
van de Raad van Toezicht en heeft de
eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse)
leiding en de uitvoering van haar programma’s
en activiteiten. Het bestuur heeft alle
bevoegdheden behalve die welke in de statuten
zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.
Zie verder bijlage 4: Verantwoordingsverklaring.
De in 2008 opgeheven ondernemingsraad is in
2009 vervangen door de
personeelsvergadering 2009. In 2017 is er
tweemaal een personeelsvergadering
gehouden, te weten op 8 juni en op 23
november. In beide vergaderingen was een
afvaardiging van de Raad van Toezicht in de
tweede helft van de vergadering aanwezig.
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Het verzuim in 2017 is 1% en is daarmee weer
flink gedaald t.o.v. 2016.
Wat betreft de scholing van medewerkers zijn
hun wensen en de wensen van de organisatie
vastgelegd in hun functioneringsmanagement.
Naast het bezoeken van de kenniskringen en
themakringen hebben medewerkers diverse
korte opleidingen gevolgd.

Hoofdstuk 5: Financiën
5.1 Beleid omvang en functie van
reserves en fondsen
Voor beleidsinformatie over reserves en
fondsen wordt verwezen naar de Jaarrekening
2017.

In de tabel in de toelichting op de
lastenverdeling in paragraaf 4.8 van dit verslag
wordt dit nader beschreven. Van de
bestedingen aan de doelstelling heeft in 2017
15.2 % betrekking op de kosten van beheer en
administratie; in 2016 was dit 15%.
Het kostenpercentage eigen fondsenwerving
bedroeg in 2017 evenals in 2016 0%.

5.5 Overige relevante financiële
gegevens

5.2 Beleggingsbeleid
Natuur en Milieu Overijssel houdt al haar
middelen liquide aan in rekening-courant of op
spaarrekeningen. Natuur en Milieu Overijssel
belegt geen middelen in effecten, onroerend
goed of andere wijze. De gemiddelde rente op
de spaarrekeningen in 2017 was 0,2 %

5.3 Verhouding en opbrengsten van
fondsenwerving
Natuur en Milieu Overijssel ontvangt uit
fondsenwerving alleen indirect middelen
afkomstig van de Nationale Postcode Loterij via
Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Deze
stichting ontvangt gelden die de Nationale
Postcode Loterij aan de gezamenlijke
milieufederaties beschikbaar stelt voor
projecten. In 2017 is 94,6 % van alle
toekenningen in Stichting De Natuur- en
Milieufederaties afkomstig van de Nationale
Postcode Loterij. Deze opbrengsten zijn onder
“Baten uit acties van derden” verantwoord in de
jaarrekening. Natuur en Milieu Overijssel heeft
om deze middelen te verkrijgen geen andere
extra kosten gemaakt dan de kosten die
samenhangen met de verantwoordingseisen
van het CBF; deze zijn niet als zodanig
zichtbaar in de jaarrekening omdat ze relatief
laag zijn. Voor een aantal projecten heeft
Natuur en Milieu Overijssel in 2017 een
bijdrage ontvangen uit diverse fondsen.

5.4 Bestedingspercentage
Het percentage van de middelen dat Natuur en
Milieu Overijssel in 2017 besteed heeft aan
haar doelstellingen ten opzichte van de baten
bedroeg 96%.
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De gemiddelde opbrengst per fte is gestegen
van € 97.786,= in 2016 naar € 99.836,= in
2017. Het gemiddelde brutoloon en
werkgeverslasten zijn iets hoger dan in 2016 (€
61.615,=) en bedragen in 2017 € 64.986,=
Het werkkapitaal is gestegen van € 420.905,=
in 2016 naar € 455.838,= in 2017.
De Current-ratio is in 2017 gedaald naar 1,8.
De vermogensratio bedroeg in 2016 37,7% en
stijgt in 2017 verder naar 38,4%.
De solvabiliteit bedroeg in 2016 op basis van de
balans 47% en daalt in 2017 naar 46%.

5.6 Beleid ten aanzien van reserves
1

2

3

Provincie Overijssel heeft geen
aanvullende bepalingen opgenomen in
het Uitvoeringsbesluit subsidie, en
derhalve wordt verwezen naar art. 4.72 in
de Algemene wet Bestuursrecht.
Het CBF geeft in haar Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen in art.
303-310 uitleg over de richtlijnen die zij
hanteert bij de vorming van
reserves/fondsen/voorzieningen.
Daarin staan de algemene voorwaarden
hoe het één en ander in de jaarrekening
moet worden verantwoord.
In deze richtlijn wordt geen melding
gedaan van de hoogte van de te vormen
reserve.
Voor de richtlijn met betrekking tot de
hoogte van de reservering wordt
verwezen naar de VFI-richtlijn ‘Reserves
Goede Doelen’.

In z’n algemeenheid wordt gesteld dat er
geen reserves worden gevormd zonder
vooraf bepaalde bestemming en dat
reservering van middelen wenselijk is
voor de continuïteit van steun aan de
doelstelling. Daarbij wordt wel een
maximum aangegeven van 1,5 maal de
kosten van de werkorganisatie voor de
op te bouwen continuïteitsreserve. Het
aanhouden of opbouwen van reserves is
dan ook slechts in de volgende gevallen
toegestaan:
A. Bestemmingsreserve;
B. Continuïteitsreserve;
C. Ter financiering van activa in het
kader van bedrijfsvoering;
D. Als reserve bedoeld als bron van
inkomsten.
Voor het opbouwen van reserves bij de
Stichting Natuur en Milieu Overijssel
zijn A t/m C van belang. Wanneer door
derden aan een deel van de middelen
een specifieke bestemming is gegeven
dient dit deel aangemerkt te worden als
een bestemmingsfonds.
De continuïteitsreserve is bedoeld voor
dekking van risico’s die voortvloeien uit
de aard van de organisatie. Voor de
Stichting Natuur en Milieu Overijssel is
deze reserve bedoeld om de
continuïteit van de organisatie zeker te
stellen, waarbij verschillende
uitgangspunten kunnen worden
genoemd.
Enerzijds moet zij ervoor zorgen
fluctuaties in de projectsubsidies op te
vangen en er voor zorgen financiële
risico’s op te vangen die verband
houden met aangegane
projectverplichtingen en anderzijds
voldoende liquiditeiten om de
organisatie door een (klein) dal te
loodsen.
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Omdat de Stichting Natuur en Milieu
Overijssel een ‘mensen’ organisatie is
zal zij in het geval zij om
bedrijfseconomische redenen moet
stoppen met haar werkzaamheden
voldoende middelen beschikbaar willen
hebben om een sociaal plan uit te
voeren. Bovendien heeft NMO geen
structurele subsidie en is zij dus
kwetsbaar. Op basis van genoemde
componenten is de streefnorm voor de
omvang van de continuïteitsreserve
opnieuw bepaald op € 600.000,=, te
bereiken in 2022. Daarmee is deze iets
naar boven bijgesteld ten opzichte van
vorige jaren. Dit heeft te maken met
een stijging van de loonkosten en een
toename van het aantal Fte’s. Daarmee
nemen de kosten voor de uitvoering
van een sociaal plan toe.

Hoofdstuk 6: Jaarrekening 2017
6.1 Oprichting
De Stichting is opgericht op 28 september 1973 onder de statutaire naam Stichting Natuur en Milieu
Federatie Overijssel. Op 26 juni 2006 vond er een statutenwijziging plaats waarbij functiescheiding
tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden volgens de Code Goed Bestuur is geregeld.
Bij eerdere statutenwijzigingen is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting Natuur en Milieu
Overijssel en de instelling van de Raad van Toezicht statutair vastgelegd.
De laatste statutenwijziging vond plaats op 24 december 2009. Bij deze statutenwijziging zijn onder
andere artikelen opgenomen over het evalueren van het functioneren van de Raad van Toezicht
en het instellen van een financiële auditcommissie binnen de Raad van Toezicht.
Doelstelling
De Stichting heeft tot doel: bevordering van behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en
milieu, alles in de meest ruime zin, in het bijzonder in de provincie Overijssel.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting is gevestigd te Zwolle en geregistreerd onder nummer: 41022006 bij de
Kamer van Koophandel Oost Nederland. De laatste wijziging is van 31 oktober 2016.
Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2017
Voorzitter:
Leden:

Drs. A. Vroon
Ir. M.J.L.A. Langeslag
Ir. R.A.F. Nijbijvank
Ing. H.M. Pohlmann
Dr. L.J. Dijkstra
D. Getkate RA MBA

Auditcommissie:

Ing. H.M. Pohlmann
D. Getkate RA MBA

Bestuurder op 31 december 2017
Bestuurder

Ir. M.H. Nijboer

6.2 Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming
31-dec-17

31-dec-16

Activa
Vaste activa
€

Materiële vaste activa

17.715

€

2.773

€

897.564

€

900.337

€

423.678

Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Transitoria
Rente/Borg

Effecten
Liquide middelen

€
€
€
€

138.481
25.086
766
164.333

€
€
€
€

224.611
6.453
3.185
234.249

€
€

852.178

€
€

663.315

€
€

Totaal

1.016.511
1.034.226

Passiva
Reserves en Fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserves
Overige reserves

€
€
€
€

473.556
-

€
€
€
€
€

423.678
-

473.556

€
€

-

€
€

-

Saldo vooruitontv./nog te fact. projecten

€

384.861

€

278.126

Crediteuren

€

40.628

€

38.574

Belastingdienst
Ov. Transitoria

€
€

83.857
51.325

€
€

82.198
77.762

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal
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€

560.670

€

476.659

€

1.034.226

€

900.337

6.3 Staat van baten en lasten

Omschrijving

Realisatie

Begroting ¹

2017

Realisatie

2017

2016

Baten ⁰
€
€
€
€

190
129.382
528.825

€
€
€
€

115.000
75.000

€
€
€
€

142.239
308.501

€

3.153

€

66.000

€

-

€

65.160

€

-

€

32.751

Som van de geworven baten

€

726.710

€

256.000

€

483.491

Baten als tegenprestatie levering
producten e/o diensten
Rentebaten
Overige baten

€

503.612

€

985.209

€

636.161

€
€

785
2.860

€
€

-

€
€

2.184
7.596

Som van de baten

€

1.233.967

€

€

1.129.431

Programma Landelijk Gebied
Programma Water
Programma Energie
Programma Voedsel en Gezondheid
Programma Circulaire Economie
Programma Stedelijk Gebied
Programma Educatie en bewustwording
Programma Achterban en belangenbehartiging

€
€
€
€
€
€
€
€

132.800
70.962
283.597
203.512
58.522
87.371
229.619
117.708

€
€
€
€
€
€
€
€

112.500
77.285
218.539
78.205
11.269
236.672
290.519
99.246

Werving baten
Kosten beheer en administratie ³
Resultaat

€
€
€
€

1.184.089
49.878

€
€
€
€

1.124.235
5.196

Som der lasten

€

Baten van particulieren (donaties en overig)
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties (NPL)
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven (SNMA)
Baten van andere organisaties zonder
winststreven (TBO/fondsen)

1.241.209

Lasten
Besteed aan doelstelling ²
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1.233.967

€
€
€

1.241.209
0
1.241.209

€

1.129.431

Saldo voor financiële baten en lasten
Rente baten

€

785

€

2.184

Bankkosten

€

927

€

843

Saldo voor financiële
baten en lasten

€

-142

€

1.340

⁰ De richtlijn 650 schrijft vanaf 2017 een nieuwe indeling van de herkomst van baten voor.
Deze indeling is ook toegepast op 2016. Er is in omvang sprake van een lichte verschuiving van opdrachten
naar subsidies in 2017.
¹ Verschil tussen begroting en realisatie betreft het nog te acquireren bedrag. In de begroting is
deze post volledig onder overige projectbijdragen meegenomen, omdat nog niet duidelijk is waar het werk komt.
² Vanaf 2016 wordt gewerkt met een nieuwe programma indeling.
Een uitgebreide toelichting vindt u in paragraaf 6.8.
3 De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een uniforme systematiek
die gebaseerd is op de aanbeveling "Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de
Vereniging Fondsenwervende Instellingen" (VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk
gemaakt in de "Toelichting lastenverdeling", maar worden in de "Staat van baten en lasten" volledig
toegerekend aan de doelstellingen.

6.4 Kasstroomoverzicht
Het saldo van de liquide middelen is in 2017 is gestegen. De oorzaak hiervan blijkt uit
onderstaande analyse van de kasstromen.

2017

2016

Resultaat

€

49.878

€

5.196

Afschrijvingen
Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

€

6.810

€

3.314

€
€

69.917
84.012

€
€

164.315
104.872

€

153.929

€

59.443

€

210.617

€

50.933

Investeringen in materiële vaste activa

€

-21.753

€

830

Netto kasstroom

€

188.863

€

51.763

Stand liquide middelen per 31
december

€

852.178

€

663.315

Stand liquide middelen per 1 januari

€

663.315

€

715.078

Mutatie liquide middelen

€

€

-51.763

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
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188.863

6.5 Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling
Inrichting jaarrekening
Deze jaarrekening is ingericht volgens de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de
geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van
de verkrijgingsprijs.
Voor zover niet anders is vermeld zijn de overige activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending van de doelstelling.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar
toegerekend. De uitvoeringskosten zijn, met uitzondering van de directe projectkosten, op basis van het
aantal geregistreerde uren toegerekend aan de betreffende doelstelling. De directe projectkosten
zijn rechtstreeks toegerekend aan de doelstellingen.

Pensioenen
Natuur en Milieu Overijssel heeft voor haar medewerkers een toegezegde pensioenregeling.
De hiervoor in aanmerking komende medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op
een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De regeling is ondergebracht bij het pensioenfonds PFZW.
Natuur en Milieu Overijssel heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Natuur en Milieu
Overijssel heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor
zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten.
Schattingen inzake te verwachten resultaten
De soort activiteiten van de Stichting brengen met zich mee dat het te verwachten resultaat op
projecten moeilijk in te schatten is. Daarnaast is het ook praktisch onmogelijk om de voortgang
van een project objectief vast te stellen. Derhalve achten wij het niet mogelijk om een goede
inschatting te maken van tussentijdse resultaten op projecten. Om die reden vindt resultaatneming pas bij afronding plaats. Eventuele voorzienbare verliezen worden wel in het boekjaar
waarin zij geconstateerd worden opgenomen.

6.6 Toelichting op de balans per 31 december
Activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2017
Investeringen

€

2.772

€
€
€

2.772
1.472
1.300

€
€
€
€

21.753
21.753
5.338

€

16.415

Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

€
€

31.202
13.487

Boekwaarde per 31 december 2017

€

17.715

Afschrijvingspercentages

10% - 33%

Afschrijvingen Inventaris
Boekwaarde Inventaris per 31 december 2017
ICT
Boekwaarde per 1 januari 2017
Investeringen
Afschrijvingen ICT
Boekwaarde ICT per 31 december
2017

Vlottende activa
Debiteuren⁴

31-dec-17

31-dec-16

Provincie Overijssel
Stichting De Natuur- en Milieufederaties
Overige

€
€
€

67.055
71.426

€
€
€

104.092
120.519

Totaal

€

138.481

€

224.611
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Vooruitbetaalde bedragen
Reiskosten personeel
Overige

€
€

25.086

€
€

6.453

€

25.086

€

6.453

Rente

€

766

€

2.184

Overige

€

-

€

1.002

€

766

€

3.185

Nog te ontvangen bedragen⁵

Liquide middelen

31-dec-17

Kas
Bankgarantie Triodosbank i.v.m. huurcontract ⁶
Rekening courant tegoeden bij banken
Spaar tegoeden bij banken

31-dec-16

€
€
€
€

34
11.830
390.404
449.910

€
€
€
€

31
11.830
203.616
447.838

€

852.178

€

663.315

⁴ Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
⁵ Deze bedragen worden niet meer apart vermeld maar zijn verwerkt in de transitoria.
⁶ Ten bate van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven bij de Triodosbank van € 11.830,=
ten laste van bankrekeningnummer NL30TRIO 2205254146. Overige liquide
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva
Reserves en Fondsen
Saldo
1-jan-17
Continuïteitsreserve
Toevoeging uit resultaatverdeling
Toevoeging uit bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves
Verhuis- en inrichtingskosten
Afname uit resultaatverdeling
Naar continuïteitsreserve

€

Totaal reserves en Fondsen

€

Resultaat
bestemming

423.678
€

423.678

€

Saldo
31-dec-17
€

473.556

€

-

49.878

49.878

€

473.556

Continuïteitsreserve
De Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu Overijssel streeft naar een continuïteitsreserve
van € 600.000,= in 2022 om:
- de continuïteit van de organisatie zeker te stellen
- fluctuaties in projectsubsidies op te kunnen vangen
- financiële risico's op te kunnen vangen, in het geval de organisatie niet in staat is om aan
projectverplichtingen te voldoen
- het doen van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke investeringen
- ervoor te zorgen dat de organisatie voldoende liquide is.
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Het CBF hanteert voor de zgn. continuïteitsreserve een maximum van 1,5 x de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie afhankelijk van de specifieke risico's van de organisatie. Een continuïteitsreserve is nodig om ervoor te
zorgen dat de instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen voortkomend uit haar doelstelling kan voldoen.
In hoofdstuk 5.6 wordt het beleid ten aanzien van reserves toegelicht.

Saldo Vooruit ontvangen/nog te factureren op projecten ⁷

31-dec-17

31-dec-16

Gespecificeerd per bate:
Baten uit acties van derden
Stichting De Natuur- en
Milieufederaties

€

98.669

€

80.791

Projectbijdragen van overheden
Projectbijdragen provincie
Overijssel
Projectbijdragen van andere
overheden

€

152.313

€

19.405

€

46.603

€

64.565

Overige projectbijdragen

€

87.276

€

113.366

€

384.861

€

278.126

Nog te factureren op 31-12-2017
Vooruit ontvangen projectgelden 31-122017

€

54.493

€

439.354

Per saldo

€

-384.861

Crediteuren
Overige
crediteuren

€

40.628

€

38.574

Belastingdienst
Loonbelasting
Omzetbelasting

€

51.222

€

39.540

€

32.635

€

42.658

€

83.857

€

82.198

€
€
€
€
€

20.418
7.003
2.134
21.770

€
€
€
€
€

18.262
25.671
5.937
2.069
25.822

€

51.325

€

77.762

Nog te betalen/vooruit ontvangen
bedragen
Verlof tegoeden
Reservering vakantiegeld ⁸
Accountantskosten
Personeelsfonds
Overige
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huur kantoorpand
NMO heeft sinds 2014 een huurovereenkomst gesloten met Peters BV.
Het huurcontract loopt tot 31 augustus 2018, met een stilzwijgende verlenging van 2 jaar.
De huursom bedraagt € 3300,= per
maand.
Krediet in rekening-courant
Natuur en Milieu Overijssel heeft in januari 2010 een overeenkomst gesloten met het Nationaal Groenfonds
te Hoevelaken inzake een geldlening in de vorm van een rekening-courant met een kredietlimiet van
€ 250.000. De rekening-courant wordt uitsluitend aangehouden ten behoeve van geldtransacties, die in
directe zin verband houden met de heroriëntatie en doorstart van Stichting Natuur en Milieu Overijssel.
Het krediet wordt vanaf eind 2010 jaarlijks ingeperkt met € 27.778. Per balansdatum bedraagt dit
krediet € 55.554,=. Ter meerdere zekerheid van het opgenomen krediet heeft de Provincie Overijssel zich in
februari 2010 garant gesteld, middels een akte van borgtocht voor een bedrag van maximaal € 250.000.
In 2017 is er geen gebruik gemaakt van bovengenoemd rekening-courantkrediet.
Het RC krediet eindigt op 31-12-2019.
⁷ Sinds 2015 wordt het saldo van vooruit ontvangen projectgelden en nog te factureren
projectgelden opgenomen op de balans.
⁸ Vanaf 2017 is het vakantiegeld opgenomen in het Individueel Keuzebudget, waarmee aan het einde
van het jaar geen reservering meer op de balans voorkomt.

6.7 Toelichting op de staat van baten en lasten
Werkelijk
Baten

Begroot

2017

Baten van particulieren(donatie en
overig)
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties (NPL) ⁹
Baten van subsidies van overheden ¹⁰
Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven (SNMA)
Baten van andere organisaties zonder
winststreven (TBO/fondsen)

Som van de geworven baten

Werkelijk

2017

2016

€

190

€
€

129.382
528.825

€

3.153

€

-

€

65.160

€

32.751

€

726.710

€ 142.239
€ 308.501

€

-

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten
Projectinkomsten Provincie Overijssel
€
257.399
Projectinkomsten andere overheden
€
174.637
Projectinkomsten niet-overheden
€
71.576
Rentebaten
Overige baten

€
€

785
2.860

Som van de baten

€

1.233.968
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€ 483.491

€ 228.163
€ 302.661
€ 105.337
€
€
€

€

-

2.184
5.596
2.000

€ 1.129.431

⁹ Van de Stichting Natuur en Milieufederaties ontving NMO een reguliere bijdrage van € 118.000,= over 2017.
Als extra projectbijdragen is een bedrag van € 24.239,= toegekend over 2017.
Deze stichting ontvangt gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke milieufederaties beschikbaar stelt voor projecten. In 2017 is 94,6 % van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. De voorwaarden voor de beneficiënt door de
Nationale Postcodeloterij zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de Stichting Nationale Postcode Loterij NV
en Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Een kopie hiervan is bij Natuur en Milieu Overijssel op te vragen. In
2015 is deze overeenkomst na een grondige evaluatie verlengd tot 2020.
¹⁰ Richtlijn 650 schrijft voor hoeveel subsidie meerjarig is. Van de Provincie Overijssel ontving NMO een subsidie
van € 72.520,= voor het Groen Vrijwilligerswerk over 2017.
Dit is onderdeel van een driejarige subsidie samen met Landschap Overijssel, vastgelegd in het besluit van
6 juli 2016, voor de jaren 2016-2017-2018
2018.
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6.8 Toelichting lastenverdeling
Op grond van richtlijn 650 dienen de kosten van Beheer en Administratie als separate kostenpost in de jaarrekening zichtbaar te worden
gemaakt. In onderstaande tabel is weergegeven op welke wijze de kosten van Beheer en Administratie aan de doelstellingen worden toegerekend.
Bestemming

Doelstellingen

Lasten 2017

Landelijk
gebied

Water

Energie

Voedsel en Circ
gezondheid economie

Stedelijk
gebied

Educatie en
bewustw

Achterban en
belangen
behartiging

Personeelskosten

€

€

€ 175.353

€ 117.069

€

€ 122.259

€ 69.572

€

Directe beheer en administratiekosten
Publiciteit en communicatie

€

-

€

€

Huisvestingskosten

83.111

Lasten
Beheer en
admin.

49.091

€

€ 843.009

€

728.999

17.000

€

22.259

2.000

112

€

48

€

165

94 €

181 €

1.118 €

€

191

€

6.389

€

3.774

€

13.480

€

9.000

€

3.183

€

2.760

€

9.399

€

5.348 €

10.281 €

63.613 €

79.000 €

67.626

Kantoor- en algemene kosten

€

6.457

€

3.814

€

13.622

€

9.095

€

3.216

€

2.789

€

9.498

€

5.405 €

10.390 €

64.284 €

88.500 €

38.780

Afschrijving

€

€

6.812 €

6.812 €

11.700 €

3.314

Uitbesteed werk

€

€

€

- €
€

- €
35.720

- €

- €

38.025

€

- €

36.629

€

56.795

€
€ 19.361

78.122

€ 198.116

€ 99.781

€
€

€

31.503

€ 17.927

€ -178.762

€ 229.619

€ 117.708

€
-

-

15.315

€

1.567

€ 111.384

€

58.312

€ 238.413

€ 173.347

€

47.854

€

Beheer en administratie

€

21.416

€

12.650

€

€

30.166

€

10.668

€

9.250

Totaal

€ 132.800

€

70.962

€ 283.597

€ 203.512

€

58.522

€

87.371

45.184

€

56 €

-

€

17.357 €

827.493

€

158 €

- €

133.741

€
€

237 €

- €

35.896

Werkelijke
lasten 2016

€

66 €

- €

41.399

Begrote
lasten 2017

-

-

- €

€

Werkelijke
lasten 2017

-

178.762

17.357 €

203.412

€ 1.184.090

€

200.000

€ 1.241.209

€

263.067

€ 1.124.235

€ 1.184.090

€ 1.241.209

€ 1.124.235

€ 1.233.968

€ 1.241.209

€ 1.129.431

96%
100%
Besteed aan doelstellingen als percentage van de baten.
100%
100%
Besteed aan doelstellingen als percentage van de lasten.
15,1%
Kosten B&A t.o.v. totale kosten.
De kosten zijn zoveel als mogelijk toegerekend aan de doelstellingen op basis van de urenregistratie. De directe projectkosten zijn rechtstreeks aan de doelstellingen
toegerekend. Voor zover kosten niet direct zijn toe te wijzen aan de doelstellingen zijn deze verantwoord onder Beheer en Administratie. Dit betreft o.a. kosten van
directie en ondersteuning, die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan de doelstellingen. De kosten van Beheer en Administratie zijn toegerekend
aan de doelstellingen naar rato van de rechtstreeks toegewezen kosten (excl. directe projectkosten). De kosten van beheer en administratie zijn in 2017
15,2% van de totale kosten, in 2016 was dat 15%.

100%

Baten

100%

Natuur en Milieu Overijssel hanteert de volgende normen voor de verschillende kengetallen, vastgesteld i.s.m. de landelijke NMF:
- kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten uit eigen fondsenwerving
- besteed aan doelstelling t.o.v. van de baten
- besteed aan doelstelling (voor verdeling kosten beheer en administratie) t.o.v. de lasten
- kosten beheer en administratie t.o.v. van de lasten
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n.v.t.
100%
80%
20%

6.8 Toelichting lastenverdeling
Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€
€
€
€
€
€
€

827.493
1.118
63.613
64.284
17.357
6.812
203.412

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€

1.184.089

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lasten
Personeelskosten
Publiciteit en communicatie
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Directe Beheer en Administratiekosten
Afschrijving
Directe activiteitenkosten uitvoering projecten

Personeelskosten
Brutoloon
Mutatie reservering vakantiegeld juni t/m december
Werkgeverskosten sociale verzekeringen
Werkgeverskosten pensioenfonds
Reis- en verblijfkosten
Wervingskosten
Deskundigheidsbevordering
Verzuimrisicoverzekering
Arbodiensten
Overige personeelskosten
Af: ontvangen ziekengeld
Af: doorberekende bruto salaris aan NME netwerk ¹¹

Gemiddeld aantal personeelsleden in fte's

728.999
191
67.626
38.780
22.259
3.314
263.067

€ 1.241.209

€ 1.124.235

613.553
2.156
103.805
58.005
777.519
30.184
2.194
4.961
7.853
2.016
10.640
835.367
7.873
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

609.456
102.352
62.201
774.009
24.000
3.000
15.000
13.000
1.500
12.500
843.009
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

563.943
2.320
92.243
53.146
711.652
25.114
2.418
3.902
7.467
1.378
25.298
777.229
20.491
27.738

827.493

€

843.009

€

728.999

12,36

¹¹ Vanaf 2017 worden de loonkosten NME niet meer apart verwerkt, omdat de NME
medewerker wordt meegenomen in de totale projecten organisatie.

843.009
2.000
79.000
88.500
17.000
11.700
200.000

11,55

De bezoldiging van de bestuurder is in 2017 als volgt:
Grondslag: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Specificatie
Naam

M.H.Nijboer

Functie

Algemeen Directeur

Dienstverband
Aard
Uren
parttime percentage

Bezoldiging in euro's
Jaarinkomen;
Brutoloon
Individueel keuzebudget

onbepaald
36
100%
01-01 t/m 3112

€
€
€

72.532
5.175
7.211

Totaal Jaarinkomen

€

84.918

SV verzekeringslasten
Pensioenlasten werkgever
Belastbare vergoedingen
Overige beloningen op termijn
Uitkering beëindiging dienstverband

€
€

9.892
9.000

€
€

-

Totaal overige lasten en vergoedingen

€

18.892

Totaal bezoldiging 2017

€

103.810

Totaal bezoldiging 2016

€

97.885

(vervangt vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Variabel inkomen

Er zijn aan de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht geen leningen, voorschotten
of garanties verstrekt. Deze beloning voldoet aan de regeling beloning directeuren van goede doelen
ten behoeve van besturen en Raden van Toezicht van het CBF.
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Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

€

1.118

€

2.000

€

191

€

1.118

€

2.000

€

191

€
€

40.117
16.203

€

7.294

€
€
€
€

44.000
15.000
20.000

€
€
€
€

39.606
14.918
9.777
3.325

€

63.613

€

79.000

€

67.626

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten
Porti- en vrachtkosten
Druk/kopie/vormgeving
Abonnementen/vakliteratuur
Automatiseringskosten
Overige kosten algemeen

€
€
€
€
€
€
€

9.771
6.628
1.043
4.794
6.085
23.523
12.439

€
€
€
€
€
€
€

7.500
5.000
1.500
9.500
4.500
15.000
10.500

€
€
€
€
€
€
€

7.524
3.579
2.110
7.865
4.135
10.263
3.305

Projectverwervingskosten

€

-

€

35.000

€

-

Totaal

€

64.284

€

88.500

€

38.780

Directe beheer en administratiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Bestuurskosten/incl. verg Raad van Toezicht ¹²

€
€
€

7.987
4.158
5.212

€
€
€

6.000
5.000
6.000

€
€
€

8.093
4.212
9.954

€

17.357

€

17.000

€

22.259

Publiciteit en communicatie
Representatiekosten

Huisvestingskosten
Huur
Leveringen en diensten
Verhuizing/verbouwing
Overige huisvestingskosten

40

Afschrijving
Afschrijving inventaris
Afschrijving ICT

Directe activiteitenkosten uitvoering projecten ¹³
Loonkosten NME ¹⁴
Drukwerk/kantoor
Catering/campagne
Materialen
Inhuren derden

Werkelijk

Begroot

2017

2017

Werkelijk
2016

€
€

1.476
5.336

€
€

4.200
7.500

€
€

3.314
-

€

6.812

€

11.700

€

3.314

€
€
€
€
€

4.709
64.990
32.708
101.005

€
€
€
€
€

5.000
30.000
15.000
150.000

€
€
€
€
€

27.738
7.994
22.103
94.197
111.035

€

203.412

€

200.000

€

263.067

¹² Raad van Toezichtleden ontvangen per jaar een vaste vergoeding. Deze bedraagt voor
de voorzitter € 1000,=/jaar, voor RvT leden met een extra functie, waaronder lid van de
auditcommissie € 800,=/jaar en voor overige RvT leden € 600,=/jaar.
¹³ Deze kosten worden rechtstreeks aan de projecten doorberekend. De verschillen ontstaan doordat
er in bepaalde projecten meer externe kosten zitten. Deze post is moeilijk van te voren te begroten,
maar wordt lopende een project aangepast, en alleen opgenomen als er dekking is voor deze
extra kosten binnen het project.
¹⁴ Rechtstreeks toegerekende loonkosten aan het NME netwerk. Vanaf 2017 worden de loonkosten NME
opgenomen in de totale loonkosten.

6.9 Werkelijk versus begroot resultaat
Er is een positief resultaat gerealiseerd van € 49.878,=. Begroot was een resultaat van € 0,=

Baten, gerealiseerd

€ 1.233.969

Baten, begroot

€ 1.241.209
-€ 7.240

Verschil
Lasten, gerealiseerd

€ 1.184.090

Lasten, begroot

€ 1.241.209

Verschil
Saldo verschil met begroting

-€ 57.119
€ 49.878

6.10 Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de resultaatbestemming
In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de
resultaatbestemming.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar
Het positieve resultaat over 2017 is als volgt
toegevoegd aan de reserves van de stichting:
Continuïteitsreserve

€ 49.878

Bestemmingsreserve verhuis- en inrichtingskosten

€

0

€ 49.878
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6.11
CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting
Natuur en Milieu Overijssel
A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting
Natuur en Milieu Overijssel te Zwolle
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Natuur en Milieu Overijssel per
31 december 2017 en van het resultaat over
2017 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017;
en
3. de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens
het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Natuur en
Milieu Overijssel zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
□ het bestuursverslag (opgenomen in bijlage 4
onder de noemer Verantwoordingsverklaring”);
□ de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden
zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen
materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen
of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan
aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met de
in Nederland geldende Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende
Organisaties.

C. Beschrijving van
verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de
in Nederland geldende Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving voor
Fondsenwervende Organisaties. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de stichting op te
heffen of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig
plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op
deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne
beheersing die relevant is voor de
controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren
die passend zijn in de
omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting;
• het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde
continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en
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•

•

omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie,
structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance
belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Zwolle, 18 april 2018
KRC Van Elderen Registeraccountants B.V.

w.g. drs. J. Bakker RA

Hoofdstuk 7: De Raad van
Toezicht
7.1 Algemeen
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het naleven van de wet en van de
statuten van NMO, en op het beleid van de
directeur en de algemene gang van zaken. De
Raad staat het Bestuur (de directeur) met raad
ter zijde en brengt gevraagd en ongevraagd
advies uit.

7.2 Samenstelling Raad
De Raad was in 2017 als volgt samengesteld:
- dhr. drs. A. (Bert) Vroon; voorzitter; in functie:
11-12-2013
- mevr. ir. M.J.L.A. (Marianne) LangeslagLinssen; vicevoorzitter; in functie: 28-09-2011
- dhr. dr. L.J. (Lieuwe) Dijkstra; in functie:
16-12-2008 (13-12-2017 afgetreden)
- dhr. ir. R.A.F. (René) Nij Bijvank; in functie:
28-09-2011
- dhr. ing. H.M. (Hans) Pohlmann; in functie:
17-09-2014
- dhr. D. (Dirk) Getkate RA MBA; in functie:
26-10-2016
De Raad onderging dit verslagjaar een
wijziging:
De heer Lieuwe Dijkstra is per 13-12-2017
afgetreden.

7.3 Rooster van aftreden

(groothandel/distributiecentrum biologische
voedingsmiddelen)
Ir. M.J.L.A. Langeslag-Linssen:
- Manager bedrijfsvoering gemeenten Meppel
en Westerveld
- DGA (directeur/grootaandeelhouder) MaLint
BV, interim management
Dr. L.J. Dijkstra:
- Senior adviseur landschapsecologie
Gemeente Zwolle
Ir. R.A.F. Nij Bijvank:
- Strategisch adviseur Waterschap
Vechtstromen
Ing. H.M. Pohlmann:
- Hoofd afdeling Omgevingsmanagement bij
Boskalis Nederland
- Lid van de Raad van Bestuur van de Vulture
Conservation Foundation
- Lid basisteam Taskforce Deltatechnologie
- Trekker burgerinitiatief Rivierpark Wijhe
D. Getkate RA MBA:
- Fractievoorzitter CDA in de gemeenteraad
van de gemeente Wierden
- DGA (directeur/grootaandeelhouder)
Getkate Support BV (beleggingsinstelling)

7.5 Auditcommissie
In 2017 heeft de Auditcommissie de volgende
samenstelling:
- dhr. ing. H.M. Pohlmann
- dhr. D. Getkate RA MBA

Zie bijlage 7.

7.4 Functies en nevenfuncties Raad
van Toezicht

De Auditcommissie onderging dit verslagjaar
geen wijzigingen.

7.6 Verslag Raad van Toezicht
Drs. A. Vroon:
- Voorzitter Participatieraad Sociaal Domein
Gemeente Ommen
- Vicevoorzitter Plaatselijk Belang
Dalmsholte-Ommen
- Voorzitter Raad van Toezicht KCZB te
Voorschoten (tot 1 juni 2017)
- Voorzitter Bestuur Coöperatie De Nieuwe
Band te Marum

2017: Veerkracht NMO
2016 was het eerste jaar waarin NMO niet meer
kon rekenen op een (structurele)
projectensubsidie van € 400.000,- vanuit de
Provincie Overijssel.

Hoewel de organisatie daarop had
gepreludeerd, zowel begrotingstechnisch, als
strategisch, als qua gevraagde competenties,
was toch de vraag hoe 2016 zou uitpakken. Dat
was onverwacht zeer positief, maar nóg
belangrijker was dat wij in 2017 deze stijgende
lijn wisten vast te houden. De begroting werd
méér dan gehaald met een positief resultaat.
Het stemt ons dankbaar dat de Provincie
Overijssel een inspirerende en constructieve
“klant” is geworden.
NMO kan mét en vóór onze vrijwilligers
daardoor zijn authentieke natuur-, milieu en
educatietaken ten behoeve van Overijssel
onverminderd maatschappelijk relevant
uitvoeren.
Wij zijn als Raad van Toezicht trots op onze
medewerkers en directeur voor dit geleverde
resultaat en de geboden perspectieven.
Ook voor 2018 ziet het er voor NMO goed uit:
acquisitie inspanningen lonen en de
“orderportefeuille” is goed gevuld. Wij zijn erin
geslaagd idealen te verwezenlijken in een
“commercieel-professionele” omgeving.

7.7 Vergaderingen Raad van
Toezicht
De Raad vergaderde in 2017 vijf keer, te weten
op 8 februari, 23 maart, 10 mei, 21 september
en 13 december.
Gespreksthema’s:
8 februari: Circulaire economie en
beleidsaccenten NMO 2017/2018.
23 maart: Nieuwe energie Overijssel,
jaarrekening, jaarverslag en
managementletter (in aanwezigheid
accountant).
De RvT stelt de stukken vast met een
exploitatieoverschot van € 5.196,-. Een goed
resultaat dat aan de algemene reserve wordt
toegevoegd. Dit ter wille van de
continuïteitsreserve van € 550.000,-, eerder
door de RvT vastgesteld.
De accountant heeft geen onregelmatigheden
vastgesteld.
Tevens stelt de RvT de “Inschalingsregeling
beloning directeuren goede doelen” vast. De
directeur van NMO valt hieronder en voldoet
aan de inschalingsnormen.
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Tot slot besluit de RvT de Governance Code te
gaan hanteren. De RvT wordt van 6 naar 5
leden teruggebracht en de zittingstermijn van
3x3 naar 2x4 jaar teruggebracht.
De termijn voor de accountant wordt op 5 jaar
gesteld.
10 mei
De RvT bespreekt de kwartaalrapportage 2017
t/m april. De orderportefeuille en resultaten zien
er goed uit. En bespreekt de voortgang van het
Beleidsplan van NMO.
Buiten aanwezigheid van de directeur
bespreekt de RvT zijn functioneren. Wij zijn
zeer content met hoe Matthijs leiding geeft en
NMO naar buiten representeert.
21 september
In deze bijeenkomst staat legitimiteit (van NMO)
centraal. Hoe legitimeert NMO zichzelf naar de
“achterban” en naar de samenleving. Hoe
veranker je je “stakeholders” aan je
organisatie?
Een speciaal aan te trekken medewerker zal
invulling gaan geven aan een dynamisch
uitvoeringsprogramma waarin de
“oorspronkelijke achterban”, maar ook nieuwe
groepen (bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid) aangesproken worden. Het gaat
om nieuwe “dragers” van NMO.
13 december
De RvT stelt de begroting 2018 vast en
beoordeelt de prognose over 2017, die er goed
uitziet.
De RvT ontmoet vervolgens het personeel van
NMO in een kerst/eindejaarsbijeenkomst waarin
Hans Pohlmann een presentatie geeft over zijn
vogelexcursie in Israël.
RvT en personeel nemen afscheid van Lieuwe
Dijkstra die aan het eind van zijn reglementaire
(9 jaars)termijn is gekomen. Lieuwe, bioloog bij
de Gemeente Zwolle, heeft inhoudelijk een
waardevolle bijdrage aan 9 turbulente NMO
jaren geleverd. Wij danken hem hiervoor zéér.
De vacature van Lieuwe zal in de RvT niet
meer vervuld worden omdat de Raad terug gaat
naar 5 leden.
Overlegbijeenkomsten
RvT/Personeelsvergadering
De RvT ontmoet jaarlijks de
Personeelsvergadering.

In 2017 was dat op 8 juni en 23 november.
Agendapunten zijn altijd de ontwikkeling van
NMO, de uitdagingen, de terugblik op het
afgelopen half jaar, het ziekteverzuim, de
medewerkerstevredenheid, en – buiten
aanwezigheid van de directeur – diens
functioneren.
Het ziekteverzuim is laag, de
medewerkerstevredenheid hoog. Een
compliment voor de professionaliteit van NMO.

Terugblik
We mogen met voldoening op 2017 terug
kijken. NMO is een vitale en veerkrachtige
organisatie, maatschappelijk relevant in een
bestuurlijke, maar ook commerciële omgeving.
NMO moet zijn eigen omzet genereren en doet
dat met verve.
Voorwaar een mooi bedrijf, waar óók Overijssel
trots op mag zijn.
Drs. A. (Bert) Vroon,
Voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage 1 Begrote exploitatierekening 2017

Omschrijving

Begroting

Begroting

Werkelijk

2017

2016

2016

Baten.
Subsidie Provincie Overijssel

€

75.000

€

75.000

€

308.501

Overige subsidies en inkomsten

€

66.000

€

66.000

€

678.691

Mutatie onderhanden werk

€

-

€

25.000

€

De Natuur- en Milieufederaties

€

115.000

€

115.000

€

Nog te acquireren

€

985.209

€

859.290

€

€

1.241.209

€

1.140.290

€

1.129.431

Personeelskosten

€

843.009

€

819.179

€

728.999

Huisvestingskosten

€

79.000

€

76.500

€

67.626

Algemene kosten

€

119.200

€

86.500

€

64.543

Activiteitenkosten projecten

€

200.000

€

233.111

€

263.067

Resultaat

€

-

€

-75.000

€

5.196

€

1.241.209

€

1.140.290

€

1.129.431

142.239
-

Lasten.
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Bijlage 2

Overzicht betalingen 2017 Stichting De Natuur en Milieufederaties

NPL Bijdrage 2017 vrij besteedbaar
Duurzaam door

€ 118.000
€ 10.475

Correctie Duurzaam Door

€ 3.850

Portefeuillehouder Duurzaam Door

€ 2.400

Portefeuillehouder Wind op Land

€ 3.200

Milieustudie Wind op Land 2e voorschot
Kosten Wind op Land

€ 12.850
€ 3.325

Omgevingswet en Participatie

€ 30.110

Project NMU Duurzaam Door

€ 17.448

Green deal sportvelden

€ 1.760

Kernteam Greendeal

€ 2.160

Kosten Nacht van de Nacht

TOTAAL

€ 430

€ 206.008

In 2017 is 94,6% van alle toekenningen aan de Stichting De Natuur en Milieufederaties
afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.
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Bijlage 3: Personeel
•
Medewerkers in en uit dienst:
Medewerkers uit dienst:
• Geen

•
•
•

Medewerkers in dienst:
• Rebecca Geeraert, Projectmedewerker
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
Met ingang van 12-06-2017.
Op 31 december 2017 waren de volgende
medewerkers in dienst:
• Gerda van den Berg, Secretaresse
• Annelies van der Blij, Educatie voor
Duurzame ontwikkeling
• Sylvia ter Heegde, Financiën en Control
• Loet van der Heijden, Projectleider Energie
en Duurzaamheid
• Marlous Goeman, Projectleider Energie en
Duurzaamheid

•
•
•
•
•
•
•

Rebecca Geeraert, Projectmedewerker
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
Daniëtte Kisjes, Secretaresse
Livia Leysen, Adviseur Communicatie en
PR
Leander Broere, Projectleider Ruimtelijke
Ordening
Maarten van Dongen, Projectleider
Circulaire Economie
Matthijs Nijboer, Directeur
Willem Seine, Projectleider Water, Voedsel
en Energie
Ruud Pleune, Projectleider Natuur,
Landschap en Landbouw
Alma Streefkerk, Projectleider Educatie
voor Duurzame Ontwikkeling
Peter Adema, Adviseur Communicatie en
IVN-Consulent
Annefloor Zuurbier, Projectleider Educatie
voor Duurzame Ontwikkeling

Bijlage 4: Verantwoordingsverklaring
De leden van de Raad van Toezicht en van het
Bestuur van Natuur en Milieu Overijssel
onderschrijven de volgende principes:
1. Binnen de instelling is de functie ‘toezicht
houden’ (goedkeuren van plannen, en het
kritisch volgen van de organisatie en haar
resultaten) duidelijk gescheiden van het
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
2. De instelling werkt continu aan een
optimale besteding van middelen, zodat
effectief en doelmatig gewerkt wordt aan
het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties
met belanghebbenden, met gerichte
aandacht voor de informatieverschaffing en
de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
4. De instelling streeft naar het vergroten en
zichtbaar maken van haar
maatschappelijke impact.
In deze verantwoordingsverklaring wordt
beschreven op welke manier de organisatie
invulling geeft aan deze principes.
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en
uitvoering.
Bij Natuur en Milieu Overijssel is de uitvoering
van de functie beleid en (dagelijkse) leiding
enerzijds gescheiden van de functie ‘toezicht
houden’ anderzijds. De eerste functie ligt bij het
bestuur, de tweede bij de Raad van Toezicht.
Deze scheiding is vastgelegd in de statuten.
De Raad van Toezicht (toezichthouder)
evalueert haar taak en positie. Sinds 2011 is
een auditcommissie actief. Bij wijziging van de
samenstelling van de Raad van Toezicht kan
de taakverdeling van de leden bij besluit van de
Raad van Toezicht worden gewijzigd op basis
van de deskundigheden van de afzonderlijke
bestuursleden.
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Ad 2 Optimale besteding van de financiële
middelen en doelrealisatie.
De stichting Natuur en Milieu Overijssel heeft
volgens de statuten ten doel “bevordering van
het behoud, herstel en ontwikkeling van natuur,
landschap en milieu, alles in de meest ruime
zin, in het bijzonder in de provincie Overijssel”.
Zij heeft dat doel geconcretiseerd in de
volgende missie:
Samen met overheden, bedrijven en inwoners
werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi
en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we
duurzaam wonen en werken, zodat inwoners
van Overijssel nu en later kunnen genieten van
een gezonde en groene leefomgeving.
Vanuit deze missie werkt zij toe naar een
toekomstbestendig Overijssel. Natuur en Milieu
Overijssel wil bijdragen aan een vitale
leefomgeving, circulaire economie en benut de
kracht van de samenleving om dit te bereiken.
Een vitale leefomgeving voor mens, flora en
fauna is nodig om welvaart en welzijn voor de
toekomst te borgen. Voor een vitale
leefomgeving is het nodig om de biodiversiteit
te versterken, zorgvuldig om te gaan met
natuurlijke hulpbronnen en te werken aan
gezonde, klimaatbestendige steden. Daarmee
neemt Natuur en Milieu Overijssel
verantwoordelijkheid voor volgende generaties.
Onder een circulaire economie verstaat Natuur
en Milieu Overijssel een economie die niet
langer materialen wint, gebruikt en afdankt,
maar de overstap maakt van afval naar
grondstof.
Producten worden ontworpen en gefabriceerd
vanuit de gedachte dat ieder product wordt
hergebruikt of gerecycled. Voor onze
energiebehoefte maken we gebruik van
hernieuwbare energie.
De kracht van de samenleving bestaat uit kleine
en grote lokale coalities die bewust
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leefomgeving, waarin het goed wonen, werken
en recreëren is. Natuur en Milieu Overijssel
stimuleert deze lokale coalities zichzelf te
organiseren rondom thema’s zoals voedsel,
energie, water, grondstoffen en natuur.
De missie en visie van Natuur en Milieu
Overijssel vormen de basis voor het beleid.

Het gaat erom hoe zij als organisatie haar
maatschappelijke meerwaarde bewijst en
zichtbaar maakt binnen deze missie en visie.

•

Natuur en Milieu Overijssel heeft in de
afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan
verbetering van de projectmatige aanpak van
haar werkzaamheden. Alle beleidsmatige en
projectmatige activiteiten zijn gericht op het
realiseren van de doelstelling van Natuur en
Milieu Overijssel. Optimalisering van de
effectiviteit van de organisatie vindt op de
volgende manier plaats:
• De directie stelt jaarlijks een begroting vast,
waarin onder meer de gewenste resultaten,
begrote kosten en beoogde financiering per
project zijn vastgelegd.
• In de organisatie worden jaarlijks
programma’s opgesteld. Deze
programma’s zijn gebaseerd op keuzes in
het meerjarenbeleidsplan.
• De directie stelt een meerjarenbeleidsplan
op waarin de doelstellingen voor de
komende jaren zijn vastgelegd. Dit
beleidsplan wordt besproken met
medewerkers en Raad van Toezicht, en na
verwerking van geleverde input
vastgesteld.
• De medewerker Financiën en Control stelt
een jaarrekening op conform de Richtlijn
650 Fondswervende instellingen. De
accountant controleert deze en voorziet de
jaarrekening van een controleverklaring. De
accountant rapporteert aan het bestuur
over de jaarlijkse accountantscontrole. De
Raad van Toezicht toetst de jaarrekening
en keurt deze goed.
• De directie stelt jaarlijks een overzicht op
van de gerealiseerde prestaties, de
gerealiseerde uren en kosten, met per
project informatie over de gerealiseerde
financiering, te weten subsidies en overige
bijdragen. De inhoudelijke verslaglegging
wordt samengevat in het jaarverslag, dat
door geïnteresseerden kan worden
opgevraagd. De werkwijze van de
organisatie wordt voortdurend geëvalueerd
en er worden afspraken gemaakt over
verbeteringen van de aanpak in de
toekomst.

•
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De taken, bevoegdheden en procedures
rond de besteding van de financiële
middelen zijn vastgelegd in de
Administratieve Organisatie.
Een uitgebreide analyse van baten en
lasten is opgenomen in de jaarrekening in
hoofdstuk 6 waar ook het beleid ten
aanzien van financiën en resultaten is
beschreven.
Tweemaal per jaar worden risico’s en
maatregelen daarop geformuleerd. Een van
de risico’s en onzekerheden is het
wegvallen van een structurele
subsidierelatie met de Provincie Overijssel
in 2016. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is
van minder meerjarige binding met de
Provincie. De Provincie is echter nog
steeds de belangrijkste subsidiegever. Dit
is voor Natuur en Milieu Overijssel een
kwetsbare situatie mocht de relatie met de
Provincie onder druk komen te staan. Om
deze onzekerheid over de continuïteit te
verminderen is de stichting steeds op zoek
naar meerjarige projecten en investeert zij
in langdurige relaties met partijen en het
verbreden van haar (bedrijven) netwerk.
Tegelijkertijd investeert Natuur en Milieu
Overijssel in de relatie met de Provincie
door relatiebeheer op zowel ambtelijk als
bestuurlijk niveau. Voor een organisatie als
Natuur en Milieu Overijssel is
maatschappelijke impact en binding met de
achterban een belangrijke factor voor het
bestaansrecht van de organisatie. Hoewel
dit geen korte termijn risico is, is dit wel een
belangrijkheid onzekerheid voor de
middellange termijn van Natuur en Milieu
Overijssel. Daarom heeft Natuur en Milieu
Overijssel besloten om extra te investeren
in binding in 2017 en het structureel helder
maken van haar impact (zie ook ad 4).
Natuur en Milieu Overijssel rapporteert
twee keer per jaar over de belangrijkste
risico’s met de Raad van Toezicht.
Tussentijdse belangrijke ontwikkelingen
worden ook gerapporteerd. Komend jaar
zal Natuur en Milieu Overijssel het
risicomanagement verder aanscherpen.

Een solide financiële basis is een belangrijke
randvoorwaarde voor Natuur en Milieu
Overijssel. Hoewel de basis goed is, maakt het
ontbreken van een structurele subsidiestroom
Natuur en Milieu Overijssel kwetsbaar.
Bovendien is dit afhankelijk van de overheid
(vooral het aandeel van de Provincie is groot).
Tegelijkertijd heeft Natuur en Milieu Overijssel
een goede vermogenspositie en is er sprake
van veel gerealiseerde kostenbesparingen.
Op dit moment is vrijwel de gehele begroting
afhankelijk van projectfinanciering en overheid.
Alleen de gelden van de Nationale Postcode
Loterij zijn in principe meerjarig. Voor het
realiseren van de maatschappelijke
doelstellingen van Natuur en Milieu Overijssel is
meerjarige financiering belangrijk, aangezien
dan ook minder ad hoc aan doelstellingen kan
worden gewerkt. Ook wordt gekeken naar groei
van andere financieringsbronnen (buiten de
overheid).
In het beleidsplan van Natuur en Milieu
Overijssel is een aantal opgaven en
doelstellingen opgenomen teneinde dit te
bereiken.
• Behouden van een minimale omzet van
tenminste 1.000.000 EUR, om
zodoende de huidige breedte van
werkvelden van Natuur en Milieu
Overijssel te kunnen realiseren.
• Vergroten van meerjarige geldstromen.
• Vergroten van financiering vanuit
bedrijven.
• Meer verdiensten uit investeringen in
plaats van uit uren.
• Een continuïteitsreserve van tenminste
300.000 EUR en maximaal 600.000
EUR.
Aanpak op hoofdlijnen
• Focus op relaties rond meerjarige
programma’s en projecten.
• Personele versterking voor acquisitie
rond bedrijven en investering in
bedrijvennetwerken.
• Verkennen van diverse en
verschillende verdienmodellen.
• Verkennen van nieuwe organisatievorm
voor participaties en andere
verdienmodellen.
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Alle cijfermatige onderbouwingen staan in dit
verslag vermeld onder hoofdstuk 6. Ook heeft
er een versterkte inzet plaatsgevonden op
meerjarige geldstromen. Deze inzet zal
hoogstwaarschijnlijk resulteren in 2018 dat
ongeveer een ¼ van de inkomsten meerjarig
van aard zijn.
Voor de bezoldiging van bestuur en
medewerkers is de CAO Sociaal Werk leidend.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen
een vaste vergoeding per jaar die is afgeleid
van de te vervullen taken binnen de raad. De
beloningen binnen de stichting voldoen aan de
regeling beloning directeuren van goede doelen
ten behoeve van besturen en raden van
toezicht van het CBF.
De verwachting voor de korte en middellange
termijn is dat de maatschappelijke ontwikkeling
er toe zal leiden dat duurzaamheid steeds meer
in het beleid geïntegreerd wordt bij overheden
en bedrijven. Dit speelt in de brede zin, maar
ook meer specifiek rond energietransitie en
circulaire economie. Op het eerste thema zit
Natuur en Milieu Overijssel samen met
partners aan kop rond de voor haar relevante
ontwikkelingen. Het tweede thema wordt
waarschijnlijk vanaf 2019 meer dominant. Ook
hierover is Natuur en Milieu Overijssel actief in
gesprek met relevante partners. Kortom, Natuur
en Milieu Overijssel poogt aan de voorkant haar
positie te behouden of te versterken door te
investeren in netwerk en beleidsontwikkeling.
Afgelopen jaar heeft Natuur en Milieu Overijssel
dit onder andere gedaan in de formulering van
de provinciale natuurvisie. Deze pro-actieve
houding is beleidsmatig verankerd in de
verschillende programmalijnen van Natuur en
Milieu Overijssel.
Ad 3. Streven naar optimale relaties met
belanghebbenden.
Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt
mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen
leefomgeving. Zij vervult de functie van
vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van
lokale activiteiten in Overijssel. Zij beschikt
daarvoor over een breed netwerk van
contacten.

Gerelateerd aan onze doelstelling zijn
belanghebbenden:
• plaatselijke groepen en individuen, die zich
inzetten voor natuur, milieu en landschap in
Overijssel;
• beleidsmakers en beslissers in openbaar
bestuur en bedrijfsleven, die invloed
uitoefenen op het terrein van natuur, milieu
en landschap in Overijssel;
• samenwerkingspartners, waaronder de
terrein beherende organisaties (Landschap
Overijssel, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer), woningbouwcorporaties,
onderwijsinstellingen, waterschappen,
bedrijven etc.
De informatievoorziening is erop gericht om de
effectiviteit van de activiteiten van Natuur en
Milieu Overijssel te vergroten. Concrete
voorbeelden van de uitvoering van de
communicatiestrategie zijn:
• onze website waarmee op een heldere
manier inzicht wordt gegeven in visie,
taken en rollen van Natuur en Milieu
Overijssel, haar activiteiten en die van haar
collega-organisaties;
• de digitale nieuwsbrief Notendop,
waarmee geïnteresseerden actief worden
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen
en activiteiten;
• Facebook en Twitter, waarbij we onderdeel
zijn van diverse communities.
Ad 4. Maatschappelijke impact vergroten en
zichtbaar maken.
De stichting wil de impact vergroten door
zichzelf een aantal opgaven en doelen te
stellen.
• Kader vormen waarbinnen zij haar
maatschappelijke impact inzichtelijk wil
maken.
• Bij alle activiteiten en programma’s de
maatschappelijke impact benoemen die
ze wil realiseren.
• Monitoren van deze impact.
• Communiceren over het bereik van de
impact.
• Vanaf 2017 is hier een apart hoofdstuk
(3) over opgenomen in het jaarverslag
van de stichting.
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Aanpak op hoofdlijnen:
• Voor het analyseren van de
maatschappelijke impact kijkt de
stichting naar best practices buiten
Natuur en Milieu Overijssel, die
aansluiten bij haar werk.
• Achterban betrekken bij het opstellen
van een kader voor haar
maatschappelijke impact.
• Vanaf 2017 zorgt Natuur en Milieu
Overijssel ervoor dat ze haar
maatschappelijke impact zodanig
rapporteert dat het onderdeel wordt van
de P&C-cyclus inclusief het jaarverslag.
De positie van Natuur en Milieu Overijssel
wordt in belangrijke mate bepaald door de mate
waarin zij vertegenwoordigt en bindend kan zijn
naar haar achterban. De opgave aan Natuur en
Milieu Overijssel is enerzijds de bestaande,
vooral groene groepen nog meer te binden,
anderzijds is vernieuwing (vooral duurzaamheid
en energie) van deze achterban vereist. In 2017
is een verdiepte discussie met het personeel en
de Raad van Toezicht gevoerd over versterking
van deze binding ten einde de legitimiteit van
Natuur en Milieu Overijssel te waarborgen en
verder te versterken. Dit heeft geleid tot
investering in personele versterking in 2018 op
dit vlak.
Natuur en Milieu Overijssel maakt jaarlijks een
publieksversie van haar activiteiten, en een
zakelijk jaarverslag. Het magazine ENNEMMO
(publieksversie) wordt verspreid onder alle
betrokkenen en is te downloaden via de
website van Natuur en Milieu Overijssel,
www.natuurenmilieuoverijssel.nl. Het zakelijk
jaarverslag wordt verstuurd aan het College van
Gedeputeerde Staten van Overijssel, de
Nationale Postcode Loterij, het Centraal Bureau
Fondsenwerving, het Nationaal Groenfonds, de
Raad van Toezicht, de provinciale Natuur en
Milieufederaties, en kan worden opgevraagd via
een link op de website.
Iedereen is vrij om inbreng te leveren en te
reageren op onze activiteiten en het te voeren
of gevoerde strategische en inhoudelijke beleid.
Dat kan op verschillende manieren; naast
Facebook is de website daarvoor een goed
platform.

Meningen, opvattingen of reacties worden op
prijs gesteld en worden in de reguliere
werkprocessen van beleidsvorming en
uitvoering meegenomen.
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de
mogelijkheid om een klacht in te dienen, als zij
het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering
van activiteiten of constateren dat er sprake is
van inconsistentie van beleid. Voor een
correcte verwerking van de klachten is in 2005
de Klachtenprocedure Natuur en Milieu
Overijssel vastgesteld.

Doelstellingen van deze procedure zijn:
1. Klachten afhandelen op een vooraf
vastgestelde eenduidige wijze, om de
servicegraad naar de aangesloten
organisaties, relaties, partners en
geïnteresseerden te bewaken.
2. Ten behoeve van bestuur en/of
management inzicht verschaffen in het
totale aantal, de soort en de ernst van
klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te
komen tot aanbevelingen om
werkprocessen of de inhoudelijke koers
aan te passen of te wijzigen.
De volledige tekst van de klachtenprocedure is
bij Natuur en Milieu Overijssel op te vragen.

Aldus vastgesteld te Zwolle door het bestuur
van Natuur en Milieu Overijssel op 14 mei
2018.

Ir. M.H. Nijboer
bestuurder
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Bijlage 5: Aangesloten groepen
Gemeente Almelo
• IVN Almelo
• KNNV Twenthe
• Stichting Natuurlijk Twente (NAT)
• Nivon Almelo

Gemeente Borne
• Natuur en Milieuraad Borne

• Natuurwerkgroep De Reest
• Stichting Natuurbehoud Noordoost
Overijssel
• Stichting Das en Vecht
• Stichting Bollenteelt Hardenberg

Gemeente Hellendoorn
• Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
• IVN Hellendoorn-Nijverdal
• Stichting Milieuraad Hellendoorn
• Vogelwerkgroep Midden-Overijssel

Gemeente Dalfsen
• Het Levende Dorp

Gemeente Deventer
• Natuur en Milieuvereniging Bathmen
• KNNV Deventer
• IVN Deventer
• Stichting Groen en Mens
• Deventer Bomenstichting
• Stichting Natuurboeren
• Vogelwerkgroep De IJsselstreek

Gemeente Dinkelland
• Heemkunde Denekamp
• Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum
• Heemkunde Weerselo
• Natura Docet Wonderryck Twente

Gemeente Enschede
• KNNV Enschede
• IVN Enschede
• Nivon Enschede
• Vereniging Vrienden van de Twentse Welle
• Stichting Houd Driene Groen
• Stichting Natuur en Milieuraad Enschede
• VMDLT

Gemeente Haaksbergen
• IVN Haaksbergen
• Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen

Gemeente Hardenberg
• Natuuractiviteitencentrum De Koppel
• IVN Hardenberg-Gramsbergen
• Weidevogelbescherming Avereest
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Gemeente Hengelo
• Stichting Natuur en Milieuraad Hengelo
• IVN Hengelo
• Nivon Hengelo
• KNNV Hengelo-Oldenzaal

Gemeente Hof van Twente
• Stichting De Groene Hof
• Nivon Goor
• IVN Markelo
• IVN Diepenheim

Gemeente Kampen
• Natuurvereniging IJsseldelta

Gemeente Losser
• IVN Losser

Gemeente Oldenzaal
• IVN Oldenzaal
• Stichting Milieuoverleg Oldenzaal
• Nivon Oldenzaal

Gemeente Olst-Wijhe
• IVN De Grutto Olst-Wijhe

Gemeente Ommen
• Vereniging Natuur en Milieu De
Vechtstromen
Gemeente Raalte
• IVN Raalte

Gemeente Rijssen-Holten
• IVN Rijssen

Gemeente Wierden
• Stichting Natuur en Milieu Wierden

Gemeente Staphorst
• Natuurbeschermingsvereniging IJhorstStaphorst

Gemeente Zwolle
• IVN Zwolle
• KNNV Zwolle
• Milieuraad Zwolle
• Nivon Zwolle
• Avifauna Zwolle
• Resto Van Harte Zwolle
• A Rocha Zwolle

Gemeente Steenwijkerland
• KNNV De Noordwesthoek
• IVN Noordwest Overijssel
• Natuur en Milieuplatform Steenwijkerland
• Stichting Natuurlijk Jonen

Gemeente Twenterand
• IVN Den Ham-Vroomshoop
• KNNV Vriezenveen
• Stichting Milieuraad Den Ham-Vroomshoop
• Stichting Engbertsdijksvenen

Provinciaal/regionaal
• Het Oversticht
• Landschap Overijssel
• Sluuspoort Zwartsluis

Landelijk
• Ravon

Bijlage 6: Overzicht van de door ons georganiseerde evenementen

Datum

Naam activiteit

Aantal
deelnemers

Locatie (met websitelink)

Projectleider

10 januari
10 januari

Nieuwe vrijwilligers voor de club
Dia avond, voorstelling
natuurfoto’s natuurlijk Fit
Winterwandeling met glühwein,
Natuurlijk Samen
Startbijeenkomst Adviseurs v/d
Toekomst – Ruimte voor de
Vecht
Nieuwe vrijwilligers voor de club
Natuurbeschermingsoverleg

4
10

De Sluuspoort
Berghorst zorginstelling

LL
PA

30

Landgoed Zandhove Zwolle

PA

20

DijkMoment

AS

4
6

De Sluuspoort
Kantoor NMO

LL
RP

Natuurlijk Fit / Natuurlijk Samen –
vetbollen maken
Startbijeenkomst Adviseurs van
de Toekomst – IJssel-Vechtdelta
Nieuwe vrijwilligers voor de club
Workshop Soortenmanagement
Natuurdia avond (Natuurlijk Fit)
Winterwandeling met opdrachten
Natuurlijk Fit / Natuurlijk Samen
Bijeenkomst commissie
Boomfeestdag
Workshop 1 Jongeren voor
Natuur
Natuurlijk samen Dierenactiviteit
Workshop 2 Jongeren voor
Natuur
Natuurexcursie staphorster bos
Natuurlijk fit
Transitieagenda Oost-Nederland
Chemievrij beheer sportvelden
Nieuwe vrijwilligers voor de club

40

Het Wooldhuis (Heino)

AS

20

De Hofvlietvilla

AS

4
35
30
50

De Sluuspoort
http://www.muziekkwartier.nl/
Zorgspectrum het Zand Staphorst
Het Wooldhuis (Heino)

LL
RP
PA
AS

9

Kantoor NMO

PA

18

Kantoor NMO

PA

25
15

De Oude Mars Zwolle
Kantoor NMO

PA
PA

12

Staphorster Bos

PA

90
45
4

Zwitsalfabriek Apeldoorn
Voetbalvereniging Alcides, Meppel
De Sluuspoort

MvD
WS
LL

15 januari
17 januari

17 januari
17 januari (en nog
5x)
19 januari
23 januari
24 januari
31 januari
1 februari
9 februari
9 februari
9 februari
22 februari
23 februari
maart
6 maart
7 maart
7 maart

8 maart
21 maart
22 maart
25 maart
28 maart
29 maart
30 maart
april
3 april
4 april
4 april
5 april
6 april
6 april
10 april
19 april
19 april

19 april
20 april
21 april
22 april
24 april
1 mei
mei
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Expeditie Wildernis Olst
Natuurexcursie met Evert
Rolleman
Nationale Boomfeestdag
Vogelexcursie bij zorginstelling
het Zand (Natuurlijk Samen)
Natuurlijk fit natuurwandeling
Energiecafé Twente
Natuurinclusieve landbouw
Bezoek biologische boerderij
Zonnehorst Natuurlijk Fit
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
I love beeing i.s.m. Club Cele
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Expeditie Wildernis Olst
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Expeditie Wildernis Olst
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Bezoek Zonnehorst,
biodynamische tuinderij
(Natuurlijk Fit)
Facebook cursus
Bijenlint Natuurlijk Samen
Commissiebijeenkomst
boomfeestdag
De ontluikende Natuur (activiteit
Natuurlijk Samen)
Bloemenlint Zwolle
Overleg Engbertsdijksvenen
Bezoek Veldschuur Oldematen
Natuurlijk Fit

25
10

Olst
Staphorster Bos

AZ
PA

300
8

Staphorster Bos
Zorgspectrum het Zand Zwolle

PA
PA

15
80
10
10

Heino
MFA t Berflo Hengelo
Kantoor NMO
Zonnehorst bij Punthorst

AZ
LH
RP
PA

30

Genemuiden

AZ

30

Genemuiden

AZ

20
30

Odeon
Genemuiden

AS
AZ

25
30

Olst
Genemuiden

AZ
AZ

25
30

Olst
Genemuiden

AZ
AZ

8

Staphorst

PA

30
20
7

Provinciehuis
Zorgspectrum het Zand Heino
Kantoor NMO

LB
AZ
PA

6

Zorgspectrum het Zand Zwolle

PA

1.000
8
12

50 verschillende locaties in Zwolle
Vroomshoop
Veldschuur Olde Maten, Rouveen

AS
RP
PA

2 mei
3 mei
8 mei
4 mei
10 mei
11 mei
11 mei
17 mei
18 mei
19 mei
19 mei
24 mei
25 mei
30 mei
1 juni
1 juni
6 juni
19 juni
19 juni
27 juni
27 juni
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Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Overleg achterban
Engbertsdijksvenen
Expeditie Wildernis
IJsselvechtdelta
Zandbakkensessie Ommermars
Boerderijbezoek Zus & Zo
(activiteit Natuurlijk Samen)
Workshop Duurzaam Beheer
Winterbed Vecht
Bijenlezing (activiteit Natuurlijk
Samen)
Energiecafé West Overijssel
Eindevenement Adviseurs van de
Toekomst
Regiotour Circulaire Economie
Bezoek veldschuur SBB
Natuurlijk Fit
Bijenlezing/activiteit Natuurlijk
Samen
Natuurinspiratiemiddag Natuurlijk
Samen en natuurlijk fit
Excursie volkstuintjes (Natuurlijk
Fit)
Bijeenkomst Tijdelijke Natuur
Excursie succesvolle projecten

30

Genemuiden

AZ

30

Genemuiden

AZ

20

http://www.veenmuseum.nl

RP

30

Genemuiden

AZ

50
40

Ommermars
Zorgspectrum het Zand, Heino

RP/AS
AZ

70

https://www.dalfsen.nl/#contact

WS/RP

22

Zorgspectrum het Zand Zwolle

PA

16
500

Zaal Kappers Hoonhorst
Statenzaal en bestuurscentrum,
Provincie Overijssel
Polymer Science Park
Rouveen

MG
AS

12

Kantoor NMO

AZ

7

Staphorst

PA

8
20

RP
LH

Waterdieren zoeken (activiteit het
Zand)
Beheermonitoring vrijwilligers
Tweede Excursie Zonnehorst
(Natuurlijk Fit)
Lancering Platform Lokale
Energie Initiatieven

40

https://www.enschede.nl
Windpark Nijmegen Betuwe en
zonnepark Hengelo (geld)
Zorgspectrum het Zand Heino

6
8

Kantoor NMO
Rouveen

RP
PA

40

Almelo

45
8

MvD
PA

20

AZ

4 juli
7 juli
12 juli
19 juni
21 juni
30 juni
10 juli
juli
13 juli
23 augustus
Augustus
11 september
14 september
september
19 september
19 september
22 september
22 september
23 september
28 september
7 oktober
oktober
9 oktober
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Maak je buurt groen: geld voor je
groene straat
Circulaire lunch College B&W
Zwolle
Schapenscheren en bushcraft
Natuurlijk Samen
Natuurlijk Samen wateractiviteit
Natuurinspiratiebijeenkomst
mantelzorgers
Veldsymposium
Informatiebijeenkomst Groene
Visite
Bezoek Ooievaarstation stap
natuurlijk fit
Informatiebijeenkomst Groene
Visite
Visactiviteit Natuurlijk Samen
Bijenlezing natuurlijk fit
Overleg achterban
Engbertsdijksvenen
Workshop jongeren betrekken bij
natuur
Bezoek aan beeldentuin
Havikhorst Natuurlijk Fit
Voorbereiding Groene Burendag

30

AS

16

Kapschuur naast
revalidatiecentrum Vogellanden
Polymer Science Park

25

De Oude Mars Zwolle

PA

40
15

Heino
Hengelo

AZ
AZ

100
12

Dalfsen
Deventer

AZ
AZ

10

Staphorst

PA

12

Wierden

AZ

20
12
10

PA
PA
RP

15

De Oude Mars Zwolle
Berghorst Staphorst
Educatieve kruidentuin,
Vriezenveen
Kantoor NMO

10

De Schiphorst

PA

30

Kapschuur naast
revalidatiecentrum Vogellanden
NMO kantoor

AS

Bijeenkomst commissie
boomfeestdag Overijssel
Waterdoedag
Lezing en excursie vleermuizen
Groene Burendag
Bijeenkomst Chemievrij
sportveldenbeheer
Jeugd en jongeren dag voor IVN
en andere groepen
Bezoek volkstuintjes natuurlijk fit
Praktijkbijeenkomst Groene Visite

12

AZ
PA
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Hardenberg, de Koppel
De Oude Mars Zwolle
Verschillende locaties in Zwolle
Sportpark Gerner,Dalfsen (kantine
van sportvereniging ACS ’62)
De Fermerie in Deventer

12
10

Staphorst
Almelo

PA
AZ

50
35
1.000
50

MvD

PA

PA

WS
PA

10 oktober
10 oktober
12 oktober
19 oktober
19 oktober
25 oktober
25 oktober
28 oktober
november
2 november
7 november
9 november
9 november
10 november
11 november
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Overleg achterban
Engbertsdijksvenen
Voorleesactie (Dag van de
Duurzaamheid)
Regiotafel ontmoet energiecafé
West Overijssel
Energie café Twente

20

Veenmuseum

RP

250 voorlezers

Provincie Overijssel

AZ

25 personen

Heeten

MG

20 personen

Almelo

LH

Meet & Eat
Alzheimercafé natuurbeleving
Nestkastjes bouwen natuurlijk
samen
Nacht van de Nacht
Bezoek Intratuin natuurlijk fit
1ste Startbijeenkomst scholen
GGG
Dementietraining Groene Visite
Praktijkbijeenkomst Groene Visite
Groene Visite ZwolleDoet!
Kennisfestival Lokale Energie
Overijssel /Energy Pitch
Paddestoelen excursie natuurlijk
samen

100
25
35

Enschede, FoodHall
Hellendoorn
De Oude Mars Zwolle

AZ
AZ
PA

Ong. 3.000-3.500
12
35

30 Locaties in Overijssel
Staphorst
Zwolle

LH
PA
AZ

15
15
15
120

Oldenzaal
Almelo
Zwolle, ZwolleDoet!
Enexis regiokantoor Zwolle

AZ
AZ
AZ
LH/MG

20

Landgoed Zandhove Zwolle

PA

12 november

Bloembollenactie scholen, kdv en
bso

5.000

13 november
13 november
13 november

Training Groene Visite
Duurzame Scholen Overijssel (west)
Bijeenkomst
Soortenmanagementplan
2de Startbijeenkomst scholen GGG
Duurzame Scholen Overijssel
(Twente)
Groene Loper Losser-Oldenzaal
Groene Visite Luttenberg
Wind op Land
Training Groene Visite Rijssen/
Holten
Groene Visite Goor
District Ledenvergadering IVN
afdelingen
Investeren in de Ommermars
Creathon, voedsel uit de streek

Workshop Soortenmanagementplan
Overijsselse Bijendag
Themabijeenkomst ‘Hoe maak je
mensen enthousiast voor jouw
initiatief?’
Overleg achterban
Engbertsdijksvenen

15 november
22 november
22 november
22 november
22 november
23 november
28 november
30 november
30 november
1 en 2 december

6 december
8 december
14 december

18 december
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7
25
10

Zwolle, Dinkelland, Hardenberg,
Oldenzaal, Rijssen-Holten,
Steenwijkerland, Wierden en
Zwartewaterland
Deventer
Vrije School Zwolle
https://www.twence.nl

AZ
LH
RP

15
13

Enschede
CBS De Windroos Oldenzaal

AZ
LH

30
20
85
10

De Lutte Erve Boerrigter
Zorgboerderij Luttenberg
Zwolle
Wierden

LH
AZ
LB/MG
AZ

15
30 (13 afdelingen)

Zorgcentrum Herfstzon, Goor
Huis voor Cultuur en Bestuur in
Nijverdal
De Kern, Ommen
Deventer Gasfabriek
https://www.degasfabriek.com/

AZ
PA

15
120
20

https://www.vandervalkhotelenschede.nl
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Bij Stichting Duurzame Energie
Wierden-Enter

RP
LL
MG

8

Educatieve kruidentuin, Vriezenveen

RP

8
66 deelnemers +14
organisatie/begeleiding

RP
WS

Bijlage 7: Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Natuur en Milieu Overijssel
Benoeming

2011

Dirk Getkate
René Nij
Bijvank

28-sep-11 Benoeming

Marianne
Langeslag

19-sep-12

Bert Vroon

11-dec-13

Hans Pohlmann

17-sep-14
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2012

2013

2014

2015

26-okt-16

2016

2017

2018

2019

Benoeming

Niet herkiesbaar

Niet herkiesbaar
Niet herkiesbaar

Herkiesbaar
Benoeming

2022 2023 2024

Herkiesbaar

Herkiesbaar
Benoeming

2021

Niet herkiesbaar

Herkiesbaar
Benoeming

2020

Herkiesbaar

Niet herkiesbaar

Natuur en Milieu Overijssel
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
038-4250960
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
www.natuurenmilieuoverijssel.nl
Twitter@natuurmilieuov
www.facebook.natuurmilieuov

