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Postcode Loterij schenkt
recordbedrag van 341 miljoen
euro aan goede doelen
Utrecht, 8 februari 2017- De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het
afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal schenkt de Postcode Loterij dit jaar
een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede doelen, waaronder
de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het
jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de
Verenigde Staten Bill Clinton, tevens internationaal goodwill ambassadeur van
de Postcode Loterij, sprak namens de Clinton Foundation over de concrete
stappen die we kunnen nemen in de aanpak van klimaatverandering.
Natuur en Milieufederaties kunnen rekenen op een vaste bijdrage
De Natuur en Milieufederaties behoren sinds 1996 tot de vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij.
‘We zijn ontzettend blij met de bijdrage van 2,25 miljoen euro’, aldus netwerkdirecteur Annie van de Pas.
‘De structurele hulp van de Postcode Loterij is ontzettend belangrijk voor ons werk. Mede door de steun van
de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we ons blijven inzetten voor groene, duurzame en klimaat
bestendige provincies. Zo heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie bijvoorbeeld dankzij de deelnemers
van de Nationale Postcode Loterij het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe kunnen helpen realiseren!’

Op de foto (van links naar rechts): Joris Hogenboom
(Voorzitter De Natuur en Milieufederaties) Margriet
Schreuders (Hoofd Goede Doelen Postcode Loterij),
Sonja Sars (Netwerksecretaris De Natuur en Milieu
federaties) en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur
De Natuur en Milieufederaties) – Roy Beusker
Fotografie
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Rapportage impact De Natuur
en Milieufederaties 2016
Managementsamenvatting
In 2016 hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) een impactonderzoek uitgevoerd. In dit impact
onderzoek is gekeken naar de meetbare resultaten en effecten (kwantitatief en kwalitatief) van de
activiteiten van de NMF’s in 2016. Door de aard van het werk, en de complexe netwerkomgeving, zijn
successen afhankelijk van veel factoren. De gerealiseerde veranderingen op de hogere effecten en doelen
zijn moeilijker direct toe te kennen aan de inspanningen van de NMF’s. Dit impactonderzoek focust
daarom op de directe effecten van de activiteiten.
De NMF’s dragen via diverse activiteiten bij aan mooie en duurzame provincies. Hieronder staan, puntsgewijs
per categorie activiteiten, de impact van de NMF’s.

1. Versterken maatschappelijk middenveld
De NMF’s dragen bij aan een sterker maatschappelijk

Doordat de NMF’s het netwerk en de samenwer

middenveld dat zich inzet voor natuur, milieu en een

kingsmogelijkheden van lokale organisaties vergroot

duurzame samenleving. Sterke (vrijwilligers)organi

neemt de kans op toegang tot financiële middelen

saties en initiatieven die in verbondenheid opereren

of (co-) financiering voor deze organisaties toe.

kunnen samen meer resultaat bereiken voor een

Dit geeft het maatschappelijke middenveld meer

duurzame samenleving. De NMF’s geven inhoudelijke,

slagkracht, waardoor zij grotere en inhoudelijkere

procesmatige en juridische ondersteuning aan hun

projecten kunnen realiseren en continuïteit binnen de

lid-organisaties (lokale initiatieven en groepen) en

organisatie kunnen waarborgen. Een voorbeeld van

bewoners. Vooral op de thema’s duurzame energie

deze rol is uitgewerkt in de casus.

en ruimtelijke ontwikkeling geven de federaties veel
adviezen aan groepen bewoners en coöperaties.
De NMF’s hebben 1.053 aangesloten groepen en
initiatieven als achterban.

Natuur en Milieufederaties hebben:
A
 an 336 multistakeholder netwerken deelgenomen, waarvan zij
138 keer de initiatiefnemer of aanjager zijn
 108 leernetwerken georganiseerd
	1.999 adviezen gegeven voor aan lokale en regionale organisaties
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2. Versnellen duurzame bedrijfsvoering
De NMF’s streven naar een duurzame samenleving

De NMF’s adviseren bedrijven over hoe zij duurzaam

waarin het sociale en economische domein verbonden

heid in de praktijk kunnen brengen. Hierdoor worden

zijn met het ecologische. Dit doen zij door hun

duurzame bedrijfsprocessen eerder en sneller geïm

netwerken beschikbaar te stellen en actief samen

plementeerd. In totaal hebben 172 bedrijven advies

werkingsverbanden op te zetten waarin bedrijven

gekregen, en bij 82 bedrijven hebben de federaties

participeren. Zo verbinden zij partijen die samen

substantieel bijgedragen aan het verduurzamen van

grotere stappen kunnen zetten richting een nieuwe

één of meerdere bedrijfsprocessen.

en duurzame economie. In 2016 jaar hebben 1903
bedrijven toegang gekregen tot een multistakeholder

Door deze activiteiten is meer kennisuitwisseling

netwerk door bemiddeling en/of actieve begeleiding

over natuur en milieu issues mogelijk geweest.

van de NMF’s. Daarnaast faciliteren de federaties ook

Hiermee creëren de NMF’s bewustwording over

de onderlinge samenwerkingen tussen bedrijven,

duurzaamheid en mogelijk ook de bereidheid voor

overheid en organisaties. Deze samenwerkingen

duurzame verandering.

maken dat bedrijven grotere stappen kunnen zetten
richting een duurzamere bedrijfsvoering en bieden
een platform om draagvlak te creëren en uit te breiden.

Natuur- en Milieufederaties hebben mogelijk
gemaakt dat:
 1.903 bedrijven toegang hebben tot een
multistakeholdernetwerk

 82 bedrijven zijn verduurzaamd
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3. Aanjagen beleidsvorming en uitvoering
De NMF’s behartigen de belangen van natuur en milieu in de provincies. Zij doen
dit o.a. door het beïnvloeden van beleid van met name lokale en provinciale over
heden, en door bij te dragen aan (de versnelling van) de uitvoering van dit beleid.
Hierbij vertegenwoordigen zij lokale en regionale natuur en milieu organisaties.
Op deze manier dragen de federaties bij aan beleid dat een duurzame samenle
ving bevordert.

Natuur en Milieufederaties waren actief betrokken bij:
 341 vertegenwoordigingen bij beleidsontwikkelingstrajecten, waarvan
53% voor een substantieel deel is overgenomen
 181 zienswijzen, waarvan 53% voor een substantieel deel is overgenomen
 145 concrete plannen voor beleidsuitvoering waarvan 62% succesvol in
de praktijk is gebracht

In het afgelopen jaar zijn de NMF’s betrokken geweest bij 341 beleidsontwikkeling
trajecten op met name lokaal en provinciaal niveau. In veel gevallen is tijdens het
traject concreet advies gegeven over het te vormen beleid. In een deel van de
trajecten is een zienswijze ingediend. Daarnaast spelen de federaties een belang
rijke – aanjagende - rol bij de uitvoering van beleid. Door stakeholders bijeen te
brengen om concrete plannen te maken voor de uitvoering van beleid dragen de
NMF’s bij aan de versnelling van beleidsimplementatie.
Door deze activiteiten hebben de NMF’s invloed op de beleidsontwikkeling op
lokaal en provinciaal niveau en dragen de NMF’s, samen met andere partijen,
significant bij aan het vormen, versnellen en uitvoeren van beleid.

4.	Directe bijdrage aan een duurzame samenleving
Naast het aanjagen, verbinden, versterken en versnellen van duurzaamheid
voeren de NMF’s eigen projecten en initiatieven uit om een bijdrage aan een
duurzame samenleving. De federaties waren in 2016 in 124 projecten de
initiatiefnemer/aanjager/katalysator (ook in de uitvoering) en in 174 projecten
hadden de federaties een belangrijke rol (ook bij de uitvoering).
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 lgemene informatie over
A
de organisatie
1.1	Doelen en profiel van De Natuur en Milieufederaties
Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF’s)

	het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee

is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale

de activiteiten van de provinciale milieufederaties

natuur en milieufederaties hun samenwerking

financieel te ondersteunen ten behoeve van het

hebben verankerd. De Stichting heeft de volgende

behartigen van de belangen van natuur, milieu

doelen, vastgelegd in de statuten:

en landschap en
	voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks

	het versterken van het werk en de positie van
de provinciale milieufederaties in de diverse

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

provincies door het samenwerken, door het
uitwisselen van informatie, kennis en inzicht

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

en door het coördineren en uitvoeren van
gezamenlijke belangenbehartiging;

De Stichting is kortom een ondersteunende faciliteit,
bedoeld om het werk van de afzonderlijke federaties
te versterken.
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1.2	Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie
Gezien de doelstelling van de NMF’s is het beleid erop gericht om effectief samen te werken en om
gezamenlijke inkomsten te verwerven en te beheren. Het beleid is neergelegd in een Meerjarenbeleids
plan, dat jaarlijks wordt vertaald in een jaarwerkplan. In 2016 hebben we het Meerjarenbeleidsplan
2016-2021 ontwikkeld en vastgesteld. Hierin zijn de volgende landelijke prioriteiten opgenomen:
De NMF’s zetten zich in voor een samenleving die:

1

Inzet op min mogelijk
maar in ieder geval
schone energie

2

3

Landschap en natuur
beschermen en
ontwikkelen

Onze voetafdruk verkleinen
door de economie
circulair te maken

Op deze inhoudelijke doelen is onze inzet:

Kortom, we laten de initiatieven van onderop zien,

a. Bescherming van onze leefomgeving en natuur,

ondersteunen deze en verbinden partijen die samen

samen met onze achterban, koploper bedrijven

grote stappen kunnen zetten. Met de steun van

en burgers om verslechtering te voorkomen:

bewoners en koploperbedrijven kan een krachtig

dit is van oudsher ons ‘basiswerk’.

signaal worden gegeven aan overheden en

b. Ondersteunen en stimuleren van initiatieven ten

bedrijven dat mensen verandering willen en die

behoeve van ondernemende achterban, koploper

ook dragen. En we nemen zelf initiatieven om

bedrijven en burgers: hier ligt onze kracht.

duurzaamheid te versnellen. Bij de uitvoering

c.	Zelf ontwikkelen en ondernemen ter versnelling

staan het creëren van een breed maatschappelijk

van duurzaamheid, samen met onze achterban,

bewustzijn, het ontwikkelen van vernieuwende

koploper bedrijven en burgers.

concepten en het aangaan van allianties voorop.
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1.3	Bestuursstructuur van de NMF’s
Het algemeen bestuur van de NMF’s wordt gevormd door de 12 directeuren van de natuur en
milieufederaties. Het dagelijks bestuur bestond in 2016 uit een team van drie directeuren, aangevuld
met de (waarnemend) netwerkdirecteur. Voor de toezichthoudende functie is een Raad van Toezicht
gevormd die twee maal per jaar bijeen komt. Alle bestuursleden en toezichthouders voldoen aan de
statutaire voorwaarden en de eisen van het CBF-keur.
In 2016 bestond de raad van toezicht uit 5 leden:

jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar een

3 leden op voordracht van de federaties uit de

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.

regio Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de

leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de

programma’s op agenda en worden er strategische

algemene gang van zaken binnen de stichting en

kwesties bediscussieerd.

de daarmee verbonden organisatie. Tot de bevoegd
heden behoren het goedkeuren van de begroting,

De voorbereiding en uitvoering van het beleid

het jaarwerkplan, de jaarrekening en het jaarver

wordt ondersteund door een klein facilitair bureau.

slag, alsmede de meerjarenbeleidsplannen- en

Het stafbureau werd in 2016 bemand met de

begrotingen. De Raad van Toezicht laat de beleids

volgende functies: een (waarnemend) netwerk

vorming en beleidsuitvoering, waaronder het

directeur (0,8 fte), netwerksecretaris (0,7 fte),

financieel beheer, over aan het Bestuur.

een administrateur (extern ingehuurd) en een
ondersteunend secretaris / secretariaatsmede

Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werk

werker (0,5 fte). Vanaf 1 december is een

begroting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en de

communicatie adviseur gestart (0,5 fte)
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2 De activiteiten van De Natuur en
Milieufederaties in 2016
Om onze landelijke doelen en pijlers te bereiken, voeren we
verschillende activiteiten uit, zoals het versterken maatschappelijk
middenveld en het aanjagen van een duurzaam (provinciaal) beleid.
Met het uitvoeren van onze eigen projecten, in de provincies en op
landelijk niveau, dragen we direct bij aan een duurzame samenleving.
Hieronder staat een overzicht van de landelijke projecten en de concrete activiteiten die we in
2016 hebben ondernomen. In bijlage 1 zijn een aantal provinciale projecten uitgelicht.

De Energieservice
punten helpen
de initiatieven één
op één met kennis
en ervaring.
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Speerpunt: een samenleving die inzet op zo min mogelijk
maar in ieder geval schone energie

Energieservicepunten
Looptijd

start oktober 2013, doorlopend project

Begroting

€ 63.860,-

Deelnemers

alle Natuur- en Milieufederaties

Doel 		De energie transitie versnellen door lokale energie initiatieven te ondersteun en aan te jagen.
Gezamenlijke communicatie en uitwisseling van 12 servicepunten zodat dienstverlening en
zichtbaarheid behouden blijft en professionaliteit versterkt wordt.
Resultaten in 2016
In alle provincies draait een servicepunt dat de meer dan 600 lokale energie initiatieven in Nederland
ondersteunt en informeert. De Servicepunten helpen de initiatieven één op één met kennis en ervaring.
Daarnaast worden 12 provinciale netwerken levendig gehouden door de organisatie van lokale en provinciale
netwerkbijeenkomsten, kennissessies en excursies. In 2016 is de website www.energie-initiatief.nl
gelanceerd met een overzicht van initiatieven en tools voor ondersteuning door de federaties.

Wind op Land
Looptijd

januari 2016 – december 2017

Begroting

€ 30.000 + € 329.000,- (incl. bijdrage voor N&M) externe financiering

Deelnemers

alle Natuur en Milieufederaties

Doel		Het draagvlak voor en het aandeel van windenergie in de provincies te verhogen met respect
voor natuur en landschap en mogelijkheden tot participatie.
Resultaten in 2016
Begin 2016 is dit samenwerkingsproject met Natuur & Milieu gestart. De NMF’s hebben bij vier concrete
casussen onderzocht wat succes- en faalfactoren zijn voor draagvlak voor Windenergie op Land. Door het
houden van interviews, het maken van een projectgeschiedenis en analyses bij deze vier casussen is goed
beeld gekregen en is een basis gelegd voor een verder ontwikkelplan. Begin november is een seminar ge
organiseerd over Wind op Land, dat met 100 deelnemers (uit veel verschillende hoeken) en mooi programma
een succes te noemen is. De NMF’s hebben zich hiermee gepositioneerd als partij rondom windprojecten.
Ook zijn stappen gezet op het ontwikkelen van het afwegingskader windenergie en natuur. De Green Deal
wind op land is in 2016 in de startblokken gezet waarbij het streven is om zoveel mogelijk partijen aan tafel
te krijgen om afspraken te maken over het ‘ideale proces’ rondom de totstandkoming van windprojecten.
Dit proces gaat in 2017 verder.
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Speerpunt: een samenleving die (nieuwe) natuur en
landschap beschermt en ontwikkelt met directe
betrokkenheid van bewoners
Omgevingswet
Looptijd

januari 2016 t/m december 2016

Begroting

€ 10.000,-

Deelnemers

alle Natuur- en Milieufederaties

Doel		De Natuur en Milieufederaties positioneren als de regionale spreekbuis voor natuur 		
en milieuvraagstukken in het kader van de Omgevingswet.
Resultaten in 2016
In 2016 zijn diverse gesprekken gevoerd met het ministerie over hoe de omgevingswet straks in de
praktijk gaat werken. Voorinspraak, burgerparticipatie en integraal werken zullen van groot belang
worden bij het werken met de nieuwe omgevingswet. De NMF’s kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
De gesprekken met het ministerie hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.

Agrarisch natuurbeheer / weidevogels
Looptijd

januari 2016 – december 2016

Begroting

€ 49.637,- + € 50.000,- externe financiering

Deelnemers	Natuur en milieufederaties Zuid-Holland, Friesland, Brabant, Noord-Holland, Utrecht,
Gelderland en Overijssel
Doel		Herstel van biodiversiteit en daarmee van de landschappelijke kwaliteit van het boerenland.
Resultaten 2016
We ondersteunen in het hele land een verandering op gebiedsniveau van het boerenland zelf – het
leefgebied van soorten – en helpen een ontwikkeling op gang te brengen van een natuurinclusieve
landbouw. Om deze aanpak te versterken heeft het ministerie twee pilotprojecten gefinancierd:
‘Natuurinclusieve landbouw in It Lege Midden’ in de provincie Friesland en ‘Omgevingswijzer
Natuurinclusieve Landbouw’ in de provincie Noord Holland. Deze projecten worden in het voorjaar
van 2017 afgerond.
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Verduurzaming Sport
Looptijd

januari 2016 – december 2016

Begroting

€ 19.000,- + € 5.000,- externe financiering

Deelnemers

Brabantse Milieufederatie, Natuur en Milieufederaties Utrecht en Overijssel.

Doel		Bewustwording bij beheerders van de gevolgen van het gebruik van gewasbestrijdings
middelen. De bestaande best practices inventariseren en delen zodat het gebruik van
bestrijdingsmiddelen verminderd wordt.
Resultaten 2016
In 2016 is het symposium buiten sporten natuurlijk georganiseerd met de NGF en andere partners. Het was
een succesvol symposium in een volle zaal. De uitrol van het project ‘schoon water’ (i.s.m. CLM en Econsult)
in opdracht van NOC-NSF is afgerond met als resultaat dat in 2 andere provincies hiermee gestart wordt.
Eind 2016 is besloten om, vanwege andere prioriteiten, de landelijke inzet af te bouwen en de Green Deal
Chemievrij Beheer Sportvelden daarom op afstand te ondersteunen, maar niet te ondertekenen.

Wij helpen een
ontwikkeling op gang
te brengen van een
natuurinclusieve
landbouw
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Speerpunt: een circulaire economie die de voetafdruk
verkleint en waarin duurzame energie en voedsel voor
iedereen betaalbaar is.
Voetafdruk
Looptijd

januari 2016 t/m december 2016

Begroting

€ 5.000,-

Deelnemers	Natuur en milieufederaties Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Brabant, Utrecht,
Flevoland en Zeeland
Doel 		Het verlagen van de ecologische voetafdruk in elke provincie door middel van
aansprekende projecten/activiteiten waaraan bewoners en organisaties mee kunnen 		
doen. Hiervoor is een voetafdruk scan ontwikkeld waarmee de voetafdruk van
individuele bewoners gemeten kan worden.
Resultaten in 2016
Op de website www.voetafdruknederland.nl kan de voetafdruk scan worden ingevuld. De scan gaat over
alle onderdelen van de leefstijl die hierop betrekking hebben: voeding, vervoer, vakantie, kleding, wonen,
energie, afval en de aanschaf van verbruiksgoederen. In 2016 zijn onderling (acquisitie) strategieën
uitgewisseld om de voetafdrukscan breder onder de aandacht te brengen en om hieraan een concreet
handelingsperspectief te koppelen.

DuurzaamDoor
Looptijd

december 2014 – december 2016

Begroting	
€ 70.000,- externe financiering + € 24.884,- externe financiering voor ‘Participatie
en omgevingswet’
Deelnemers

alle natuur en milieufederaties

Doel 		het versterken, versnellen en verspreiden van regionale initiatieven voor 			
verduurzaming van de Nederlandse samenleving
Resultaten in 2016
In 2016 is gestart met de uitvoering van de diverse projecten op de thema’s grondstoffen, voedsel en
biodiversiteit zoals ‘Ecologisch Moestuinieren met hart en oog voor natuur’ en ‘het verbreden en versnellen
van de eiwittransitie (Meet & Eats). Essentieel onderdeel van de projecten is het stimuleren van kennisont
wikkeling vanuit deze initiatieven en het zowel regionaal als landelijk verbinden van deze initiatieven aan
andere duurzaamheidsnetwerken en – organisaties rond natuur, milieu en duurzaamheid.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Communicatie/profileringsprojecten
Nacht van de Nacht 2016
Looptijd

januari 2016 - december 2016

Begroting

€ 43.100,- + € 10.000,- externe financiering

Deelnemers

alle natuur- en milieufederaties en vele lokale organisaties

Doel 	Bij het grote publiek aandacht vragen voor de schoonheid van de donkere nacht die
bedreigd wordt door een toenemende lichtvervuiling en voor energiebesparing. Daarnaast bij
bedrijven en gemeenten onder de aandacht brengen dat door duurzaam lichtbeleid veel energie
bespaard kan worden en Nederland donkerder kan worden in plaats van ieder jaar lichter.
Resultaten in 2016
De Nacht van de Nacht 2016 was een groot succes. Dit jaar verbraken we in aantallen alle verwachtingen en
records. Het bezoekersaantal steeg met 12,5 % tot 45.000 bezoekers. Dat waren er 5.000 meer dan vorig jaar.
Het aantal evenementen steeg met 34% van 350 vorig jaar naar 470 in 2016. Ook het aantal gemeenten en
bedrijven dat de lichten doofden steeg van 150 naar 165. Dit jaar zetten maar liefst 9 bekende Nederlanders
zich in voor de Nacht van de Nacht. Naast Vincent Bijlo, oud minister Cramer, Govert Schilling, dichter Ingmar
Heijtze en natuurfotograaf Johan van de Wielen sluiten dit jaar ruimtevaarder Andre Kuipers, Anita Witzier,
Maurits Groen (nr 1 in de duurzame top 100) en Marga Hoek (bestuurder van de Groene Zaak) aan als nieuwe
ambassadeurs in de Nacht van de Nacht campagne. Hiermee heeft de campagne voor verschillende doel
groepen een aansprekende ambassadeur. Ook ondertekenden 43 partijen de intentieverklaring om te komen
tot een Darksky Werelderfgoed Waddengebied.
Daarnaast hebben we in 2016 op een aantal thema’s de mogelijkheden voor het ontwikkelen van projecten
en de acquisitie daarvoor verkend. Om verschillende redenen zijn deze projecten nog niet tot landelijke
projecten opgeschaald.

Op veel plekken kon je tijdens de Nacht van

Nacht 2016 een masterclass Sterrenkunde in Fort Vechten

de Nacht 2016 naar de sterren kijken

foto’s: Mel Boas

Professor Ralph Weijers gaf tijdens de Nacht van de
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2.1	Activiteiten van het bestuur en stafbureau
Om onze resultaten te kunnen bereiken, zijn we

2

een aantal organisatieontwikkelingen gestart,

Het bestendigen van bestaande en ontwikkelen
van nieuwe relatie met de overheid (provincies,

zowel in de gezamenlijkheid als ieder afzonderlijk.

gemeenten, waterschappen, Europa, etc).

Deze organisatieontwikkelingen liggen o.a. op het

Onze inschatting is dat dit een belangrijke financiële

vlak van het bijstellen van de beeldvorming over de

basis blijft en ongeveer 50-60% van onze totale

NMF’s, het verder professionaliseren van de interne

financiering hieruit blijft komen. Het zwaartepunt

projectontwikkeling en van onze beleidsbeïnvloe

van de relaties ligt in de provincie en bij de federaties.

ding. De dagelijkse bedrijfsvoering van het stafbureau

Zij hebben hier elk op een eigen manier aan gewerkt.

is op orde: in 2016 hebben we de hertoetsing van het
CBF doorlopen en is het keurmerk hernieuwd. Deze
hertoetsing geeft aan dat de administratieve proces
sen en bedrijfsvoering van de Stichting op orde zijn.

3

Het ontwikkelen van een versterkte relatie
met fondsen en het Rijk.

De verschillende portefeuillehouders en de
netwerkdirecteur hebben in 2016 met diverse

In maart 2016 heeft de netwerkdirecteur afscheid

ministeries gesprekken gevoerd om de mogelijk

genomen van de organisatie. Tot half september

heden om elkaar te versterken te verkennen. Private

heeft de netwerksecretaris ook als plaatsvervangend

fondsen zijn voor de NMF’s nog een redelijk nieuw

netwerkdirecteur gefunctioneerd. Half september

terrein. Met de terugtredende overheid kunnen

2016 is Annie van de Pas aangetreden als nieuwe

dit soort fondsen een belangrijkere rol gaan spelen

netwerkdirecteur.

in onze financiering. De Postcode Loterij blijft een
belangrijke financier. In 2016 hebben we een pro

Vergroten externe impact

jectvoorstel in gediend voor een Extra Project over

We werken aan een toekomstbestendige financiering

voedselbossen, dat helaas niet door de definitieve

van de federaties. Dit hebben we in 2016 op verschil

selectie is gekomen.

lende manieren gedaan:

1

Opschalen van succesvolle projecten.

4

Het experimenteren en doorontwikkelen van
een relatie met het (regionale) bedrijfsleven.

Eigen succesvolle projecten met diverse

De inschatting is dat deze (financierings-)relatie het

financieringsbronnen hebben we op verschillende

meest kansrijk is op het regionale en lokale niveau.

manieren gedeeld, bijvoorbeeld tijdens bijeenkom

Diverse federaties hebben hier stappen op gezet,

sten van de ‘energie-medewerkers’. Het stafbureau

zoals de GNMF die de relatie met ‘bedrijfsvrienden’

ondersteunt dit proces actief en zet intranet hier

in 2016 heeft geprofessionaliseerd. Het stafbureau

gericht voor in.

faciliteert waar nodig.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Het versterken van de (provinciale) profilering
Bij de landelijke projecten zoals de energie

servicepunten heeft profilering nadrukkelijk de
aandacht gehad. In december is een landelijk

1

Verder professionaliseren projectmanagement

communicatie medewerker gestart. Zij zal gaan

In 2016 hebben de deelnemers aan de pool

werken aan grotere naamsbekendheid en een

van projectleiders een vervolgtraining gehad.

positief imago van de NMF’s als belangenbehartiger

Daarnaast is de training Projectmatig Creëren

van natuur en milieu en versneller van duurzaamheid.

bij een aantal federaties door alle medewerkers

In 2016 is gestart met het maken van afspraken

gevolgd. Op intranet zijn de formats voor het

over het gebruik van de naamgeving, het logo en

Projectmatig Creëren gedeeld.

de huisstijl. Eenheid in uitstraling en profilering kan
de afzonderlijke federaties versterken. Ook in 2016

2

Organisatie- en competentieontwikkeling

zijn daar weer stappen op gezet.

(intern)
In 2016 is de impactmeting die we in 2015 hebben

Tot slot heeft de landelijke samenwerking, met

laten uitvoeren door een extern bureau, aangepast

name het DB en stafbureau, steun verleend in 2016

en geschikt gemaakt voor een jaarlijkse meting.

aan de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Door ieder jaar onze impact te meten kunnen we

Door het wegvallen van de provinciale subsidie

gerichter sturen op onze activiteiten en de effec

is de federatie NH in 2016 in roerig vaarwater

ten daarvan. Daarnaast hebben de federaties hun

gekomen. DB en staf hebben ondersteuning

onderlinge samenwerking in 2016 geborgd in een

gegeven om noodzakelijke transitie door te maken

participantenovereenkomst waarin de basisafspra

hetgeen geleid heeft tot een reorganisatie die eind

ken over de samenwerking zijn opgenomen.

2016 is afgerond.

foto: Roelof Bos
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2.2 Toekomstparagraaf
De heidagen in november 2016 stonden in het

netwerkdirecteur en verdere professionalisering

teken van de ontwikkeling van de federaties en

van het projectmanagement en de rol van de

hun onderlinge samenwerking. We hebben vast

portefeuillehouders en opdrachtgevers in onze

gesteld dat we grote ambities hebben, die we in

samenwerking. De komende jaren gaan we hier

een weerbarstige praktijk moeten realiseren.

stappen op zetten.

We streven een grotere maatschappelijke impact
na en willen onze organisaties toekomstbestendiger

In 2016 is het meerjarenplan 2016-2021 vast

maken. Door onze onderlinge samenwerking te

gesteld. Hierin zijn de volgende inhoudelijke

intensiveren kunnen we de afzonderlijke fede

speerpunten opgenomen:

raties versterken. Denk aan het gezamenlijk

De NMF’s zetten zich in voor een samenleving die:

optrekken in de back office (HRM, inkoop ed),

 inzet op zo min mogelijk maar in ieder geval

een betere uitwisseling van succesvolle projec

schone energie;

ten, versterken van regionale samenwerking en

 landschap en natuur beschermt en ontwikkelt;

inzet van personeel over provinciegrenzen heen.

 haar voetafdruk verkleint door de economie

Daarnaast het versterken van de positie van de

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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De ambities hebben we per thema als volgt geconcretiseerd:

1

2

3

Zo min mogelijk maar
in ieder geval schone
energie

Landschap en natuur
beschermen en
ontwikkelen

Onze voetafdruk ver
kleinen door de econo
mie circulair te maken

Activiteiten 2016-2021

Activiteiten 2016-2021

Activiteiten 2016-2021

De federaties:

De federaties:

De federaties:

	Creëren netwerken van

	Creëren netwerken van

	Brengen de impact van

partijen die werken aan

partijen (overheden,

productie en consumptie

energieneutraliteit (in 2050).

organisaties (waaronder

in beeld en ontwikkelen

	Ondersteunen initiatieven

TBO’s) en bedrijven) die

voorstellen om de

van burgers en bedrijven

werken aan bescherming

voetafdruk te verlagen

die samen energie willen

en ontwikkeling van natuur

opwekken en/of samen

en landschap.

	Koppelen partijen in de
keten aan elkaar en creëren

energie willen besparen.

	Ondersteunen initiatieven

toegevoegde waarde door

	Creëren draagvlak voor een

van burgers en bedrijven

een integrale benadering

duurzame energievoorziening

die zich inzetten voor natuur

in de levenscyclus van

en stimuleren overheden

en landschap.

producten

en bedrijven om energie

	Creëren draagvlak voor en

	Creëren draagvlak voor

besparing en duurzame

behartigen de belangen van

proces- en productinnovatie

energieopwekking in

natuur en landschap in het

oa door de burger/consu

Nederland te verhogen.

provinciale en gemeentelijke

ment hierbij nadrukkelijk

beleid.

te betrekken

	Ontwikkelen zelf projecten
om energiebesparing of

	Ontwikkelen zelf projecten

opwekken van duurzame

om natuur en landschap

bij elkaar en zorgen dat de

energie mogelijk te maken.

(dichtbij huis) te versterken.

keten zich sluit.
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Vooruitblik 2017
Het werkplan 2017 beschrijft op hoofdlijnen de

Financiële kansen

speerpunten, strategie en financiële kansen en

We werken aan een toekomstbestendige financiering

geeft de gewenste resultaten voor 2017 weer.

van de federaties, waarbij we verschillende finan

De inhoudelijke prioriteiten zijn in lijn met het

cieringsmogelijkheden verkennen en verdiepen.

meerjarenbeleidsplan. In de landelijke projecten

Daarbij schalen we succesvolle projecten binnen

worden de gewenste resultaten verder geconcre

meer provincies op; bestendigen en ontwikkelen we

tiseerd. De verwachte inkomsten en de geplande

nieuwe relaties met de overheid, fondsen en het Rijk;

besteding van de middelen aan het goede doel

en experimenteren we met het doorontwikkelen van

en aan concrete programma’s en activiteiten zijn

onze relatie met het (regionale) bedrijfsleven.

opgenomen in de begroting 2017 (zie bijlage 3
van het financiële jaarverslag).

De aanplant van een boompje tijdens de opening van
Samentuin Buitengewoon in Berlicum. Georganiseerd
door de Brabantse Milieufederatie.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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2.3 Begroting 2017
8 december 2016
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Begroting 2017
10.000

0,39%

2.280.000

89,62%

250.000

9,83%

4.000

0,16%

Baten uit acties van derden:
- Nationale Postcode Loterij
Subsidies van overheden
Overige baten
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING

2.544.000

BESTEED AAN DOELSTELLING
Bijdragen aan milieufederaties

1.416.000

55,66%

Bijdragen aan milieucentra

187.200

7,36%

Organisatiekosten stichting

207.680

8,16%

Activiteiten van de stichting

140.000

5,50%

Samenwerkingsprojecten eigen middelen

268.340

10,55%

Samenwerkingsprojecten

260.000

10,22%

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING
Beheer en administratiekosten
Tekort/overschot

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Doorkijk naar de komende jaren
In de samenleving

Ook gaan we steeds meer inzetten op het leggen

De verbinding tussen overheid, burgers en bedrij

van de verbinding tussen de ‘planet-kant’ van

ven is cruciaal voor de maatschappelijke steun die

duurzaamheid naar people en profit. Wij geloven

overheden zoeken en voor het bereiken van de

dat juist door de koppeling van economie en

resultaten die de koplopers nastreven. De Natuur-

maatschappelijke opgaven aan natuur en milieu,

en Milieufederaties spelen een belangrijke rol in de

er perspectief ontstaat op grote transities. Deze

opkomst van de energieke samenleving. We kennen

transities komen vaak op gang door initiatief van

de provinciale overheden en stakeholders goed;

koploperbedrijven, op het snijvlak van ondernemen

zowel de regels en procedures als de mensen.

en burgerinitiatief.

Wij ondersteunen lokale initiatieven van bewoners
en bedrijven met raad en daad. En wij verbinden al

Financieel

jarenlang burgers, bedrijven en organisaties.

In het veranderende subsidielandschap werken we

De federatie spreekt de taal van de verschillende

steeds vaker met projectfinanciering en private

kanten en kan als intermediair de brug slaan.

financieringsbronnen of pakken we de rol van

De Natuur en Milieufederaties vervullen hiermee in

maatschappelijk ondernemer. Dit werkt goed voor

toenemende mate de rol van netwerkorganisaties.

specifieke projecten. Voor onze rol als vertegen

Als verbinder tussen deze overheden, bedrijven en

woordiger van natuur en milieu en zeggingskracht

groepen zijn wij in staat draagvlak en uitvoerings

is behoud van onze onafhankelijkheid een absolute

kracht te organiseren om regionale duurzaamheid

voorwaarde. De bijdrage van de Postcode Loterij

tot stand te brengen. We helpen belemmeringen

stelt ons mede in staat onze onafhankelijke rol te

weg te nemen en maken Nederland zo sneller

blijven vervullen.

duurzaam. In de komende jaren zullen wij daarom
onze ingezette koers van ‘traditionele belangen
behartiger’ naar ‘netwerkorganisatie‘ bestendigen
en uitbouwen.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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3 De financiële positie
van de Stichting
3.1 Staat van Baten en Lasten
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief

Het resultaat is toegevoegd aan de overige

resultaat van € 46.899. Begroot was een negatief

reserves en wordt bestemd in de begroting 2016.

resultaat van € 61.885,- een positief verschil der
halve van € 108.784,-. Dit verschil wordt voor het

Aan de doelstelling werd in totaal € 2.361.732,-

grootste deel verklaard door de volgende posten:

uitgegeven. Dat is 94,9 % van het totaal van de baten

	De ‘Personeelskosten’ zijn ruim € 58.000 lager

(in 2015 was dit 96,4 %). Hiervan is 6,7% uitgegeven

dan begroot, vooral door een kleinere formatie

aan de organisatie van de samenwerking. Aan acti

van het stafbureau dan begroot.

viteiten van de samenwerkende milieufederaties is

	De ‘Bestuurskosten’ waren ruim € 11.000 hoger

4,7 % besteed en aan samenwerkingsprojecten 20,7%.

door intensievere inzet van leden van het

Aan activiteiten van de stedelijke milieucentra is

Dagelijks Bestuur.

7,9 % uitgekeerd en aan de afzonderlijke milieufede

	Aan ‘Samenwerking milieufederaties’ is zo’n

raties 60,0 % als bijdrage aan hun eigen activiteiten.

€ 23.000 minder besteed. Aan projectontwik
keling, relatiebeheer en fondsweving is minder

In 2016 is 95,2% van alle toekenningen in Stichting

besteed dan voorzien.

De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de

	Aan ‘Communicatie’ is zo’n € 17.000 minder

Nationale Postcode Loterij.

besteed dan voorzien. Dit hing samen met het
ontbreken van een communicatiemedewerker
voor een groot deel van 2016.
	Verder is ruim € 19.000 minder besteed aan
‘overige samenwerkingskosten’, grotendeels
door het niet benutten van de post ‘onvoorzien’.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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3.2	Balans en beleid t.a.v. reserves
De stichting NMF’s streeft naar het aanhouden van

De reservevorming in het Eigen Vermogen voldoet

een zo klein mogelijk Eigen Vermogen. Positieve

aan de VFI-richtlijn, namelijk:

resultaten zullen in het daaropvolgende jaar bestemd

	er wordt geen reserve gevormd, zonder dat deze

worden, zodat het Eigen Vermogen beperkt blijft tot

bestemd is (immers, naast de continuïteitsreserve

een continuïteitsreserve. Het Algemeen Bestuur heeft

wordt geen ander Eigen Vermogen aangehouden);

op 13 december 2012 besloten dat de continuïteits
reserve minimaal € 300.000,- moeten bedragen.

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

In 2016 is gekozen voor het aanhouden van een
bedrag van € 350.000,-, waarvan € 80.000,- ten

De continuïteitsreserve is in 2016 gehandhaafd op

behoeve van continuïteit van de organisatie voor

€ 350.000,-. De overige reserves zijn in 2016 toege

een half jaar, € 70.000,- voor onvoorziene uitgaven,

nomen van € 61.885,- naar € 108.784. Dit zal in 2017

en € 200.000 als risicoreserve voor projecten.

worden bestemd. Het vermogen is ondergebracht op
een spaarrekening, waar geen vermogensrisico’s aan
verbonden zijn.

foto: Roelof Bos
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Verantwoordingsverklaring
De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties hebben
allen in een verklaring (bijlage 12 van het reglement CBF) de volgende principes onderschreven:

1

Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht
houden’ duidelijk te zijn gescheiden van het

2

‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.

De instelling dient continu te werken aan
een optimale besteding van middelen, zodat
effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het
realiseren van de doelstelling.

In een verantwoordingverklaring van
het Bestuur wordt beschreven hoe

3

De instelling streeft naar optimale relaties met
belanghebbenden.

de Stichting invulling geeft aan deze
principes. Deze verklaring is als
bijlage 2 bij dit jaarverslag gevoegd.

foto: Angelien Hoppen, NMO
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Bijlage 1
Uitgelichte projecten van federaties
Iedere Natuur en Milieufederatie draagt met eigen projecten bij aan
een mooi en duurzaam Nederland. In deze bijlage staan twee projecten
uit 2016 die een beeld geven van het werk van de federaties in de
provincies. Een volledig overzicht van de werkzaamheden en financiën
verantwoordt elke federatie in een eigen jaarverslag en jaarrekening.
Meet & Eats

Op iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal:

interactieve netwerkbijeenkomsten

	versterken van de lokale ketens

over duurzame voedseltransitie

	bijdrage van de eiwittransitie (de overgang van

Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe

dierlijke naar plantaardige eiwitten) aan een
duurzaam voedselsysteem.

De Natuur en Milieufedera

	voedselverspilling in horeca en bij consument;

ties Groningen en Drenthe

hierbij werd een diner werd geserveerd dat

dragen graag bij aan de

werd samengesteld uit producten die anders

noodzakelijke versnelling

weggegooid zouden worden.

van de duurzame voedsel
transitie. In 2016 zijn zij daarom gestart met Meet &

Uit iedere Meet & Eats komt een aantal agendapun

Eats: een serie interactieve netwerkbijeenkomsten

ten naar voren, waaraan (een deel van) het netwerk

– met geestelijke en lichamelijke voeding – over de

zich verbindt voor uitwerking en uitvoering. Deze

verduurzaming van ons voedselsysteem. In deze

agendapunten - zoals meer onderzoek, specifieke

Meet & Eats bijeenkomsten komt het brede netwerk

communicatieve activiteiten, productinnovaties

van o.a. consumenten, ondernemers, producenten,

of ketensamenwerking - zorgen voor verbindingen

overheden en lokale initiatieven samen. De Meet &

binnen het netwerk en voor een versnelling van de

Eats bieden inspirerende lezingen, workshops en

verduurzaming van de voedselketen.

proeverijen. Er zijn inmiddels vier bijeenkomsten
georganiseerd met zo’n 70 bezoekers per avond.

De Meet & Eats worden georganiseerd door de

De deelnemers van deze avonden hebben actief

Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen

samengewerkt aan een voedselagenda voor de

en zijn mede mogelijk gemaakt door de provincies

verduurzaming van de Noord-Nederlandse

Drenthe en Groningen, Duurzaam Door en de

voedselproductie en -consumptie.

Nationale Postcode Loterij. In 2017 is een vervolg
gepland met Meet & Eats op locatie bij ondernemers
en een verdere verdieping van de werkagenda uit de
eerste bijeenkomsten. Benieuwd naar een Meet &
Eats bijeenkomst? Een uitgebreide impressie vind je
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op www.nmfdrenthe.nl/beweegt/duurzaam-leven/

prachtig voorbeeld van natuurinclusieve landbouw,

meet-eats/. Hier kun je je ook aanmelden voor de

een nieuwe vorm van landbouw die hoogwaardig

komende Meet & Eats bijeenkomsten!

en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder

>

belast én die zorgt voor verbetering van biodiversi

Voedselbossen
een vorm van natuur-inclusieve landbouw
Brabantse Milieufederatie

teit en van de belevingswaarde van het landschap.
De Brabantse Milieufederatie heeft zich ten doel
gesteld om in de komende vijf jaar zeventig hectare
voedselbos te helpen aanleggen in Brabant.

Stel je eens voor: je loopt in een prachtig bos en
alles om je heen is groen. Planten groeien op elk be

In voedselbossen gaan biodiversiteit en voedsel

schikbaar plekje, je hoort vogels en een stromende

productie samen. Kenmerkend voor een voedselbos

beek en… het bos is eetbaar! Een voedselbos is een

zijn de zeven lagen aan beplanting waarin ruimte

Een voedselbos
is eigenlijk volledig
zelfvoorzienend waarin
bestrijdingsmiddelen
of meststoffen
niet nodig zijn.
foto: Natuur en Milieufederatie Limburg
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is voor een stabiel ecosysteem van planten, dieren

Op de website staat veel relevante informatie en

en schimmels. Een voedselbos is eigenlijk volledig

kennis: over het aanleggen en onderhouden van

zelfvoorzienend waarin bestrijdingsmiddelen of

voedselbossen, een lijst van experts in en buiten

meststoffen niet nodig zijn. In een succesvol voed

Brabant en komen leveranciers van allerlei plant

selbos doet de natuur haar werk en zijn vrijwel geen

materiaal aan bod. Daarnaast brengen we alle

arbeidsintensieve klussen als schoffelen en wieden

initiatieven in Brabant in kaart, zodat zichtbaar

nodig. Een voedselbos is een complexe vorm van

wordt hoe groot de beweging is en waar in de buurt

landbouw, waarbij veel verstand van ecologische

je een voedselbos kunt bezoeken. In samenwerking

principes vereist is.

met onderwijs en onderzoek ontwikkelen we goede

>

verdienmodellen en laten we zoveel mogelijk
De Brabantse Milieufederatie heeft het Platform

voedselbossen aanplanten. Doel is om met het

Voedselbossen Brabant opgericht, een platform

platform een kenniscentrum en community voor

waarmee een community rondom voedselbossen

Voedselbossen in Brabant te ontwikkelen.

wordt opgebouwd. De BMF organiseert cursussen
die bestaan uit drie avonden en een praktijkdag.

Kijk voor meer informatie op

Op deze wijze zijn al 65 voedselboswachters opge

www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/.

leid! We organiseren per jaar twee bijeenkomsten,
zoals recentelijk in Oisterwijk met 130 aanwezigen.
Ook organiseert de BMF excursies naar voedsel
bossen als Ketelbroek en Samenland (België) en
verschijnt regelmatig de nieuwsbrief.
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Bijlage 2
Verantwoordingsverklaring van het bestuur
van Stichting De Natuur en Milieufederaties
De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Natuur
en Milieufederaties hebben allen in een verklaring (‘bijlage 12’ van het reglement
CBF) de volgende principes onderschreven:

1

Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te
zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.

2

De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding
van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het
realiseren van de doelstelling.

3

De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

In deze verantwoordingverklaring van het Bestuur wordt beschreven hoe de
Stichting invulling geeft aan deze principes.
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1.	Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
De scheiding van toezicht houden, besturen en uit

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werk

voeren is statutair vastgelegd en verder uitgewerkt

begroting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en

in een huishoudelijk reglement en het ‘Handboek’.

de jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar

In het huishoudelijk reglement staat beschreven

een meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.

hoe de diverse organen zijn samengesteld en wat

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de

de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

samenwerkingsprojecten op agenda en worden er

van de diverse organen zijn, alsmede binnen welk

strategische kwesties bediscussieerd.

mandaat men werkt. De inrichtingsprincipes,
protocollen en afspraken zijn vastgelegd in het

Er zijn in het bestuur een beperkt aantal portefeuille

Handboek. Hieronder wordt in grote lijnen

houders aangesteld die de inhoudelijke strategie

beschreven hoe de diverse verantwoordelijkheden

en de positionering van de NMF’s op een thema

verdeeld zijn.

bepalen en actief acquisitiekansen signaleren.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waarvan

De uitvoering van het beleid is georganiseerd via

drie worden voorgedragen vanuit de federaties uit

landelijke projecten. Vanuit het bestuur wordt per

regio Noord, Midden en Zuid en twee extern zijn

project een opdrachtgever aangesteld (een be

geworven. Uiteraard voldoen de leden aan de statu

stuurslid of de netwerkdirecteur), die binnen het

taire voorwaarden en de eisen van het CBF-keur.

mandaat van het bestuur verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de programma’s en de projecten.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene

Via samenwerkingsovereenkomsten en projectcon

gang van zaken binnen de stichting en de daarmee

tacten leggen we de taken en verantwoordelijkheden

verbonden organisatie. Tot de bevoegdheden

helder vast, met een duidelijke rolverdeling tussen

behoren het goedkeuren van de begroting, het

opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuur. Er is

jaarwerkplan, de jaarrekening en het jaarverslag,

een breed ontwikkelprogramma opgezet voor een

alsmede de meerjarenbeleidsplannen- en begro

pool van landelijk projectleiders, met training en

tingen. De Raad van Toezicht laat de beleidsvorming

scholing, wat we blijven doorontwikkelen.

en beleidsuitvoering, waaronder het financieel
beheer, over aan het Bestuur.

De voorbereiding en uitvoering van het beleid
wordt ondersteund door een klein facilitair

Het bestuur bestaat uit de 12 directeuren van de

bureau bestaande uit een netwerkdirecteur,

milieufederaties. De voorzitter is uit hun midden

netwerksecretaris, een administrateur, een

benoemd. De dagelijkse leiding berust bij een

communicatiemedewerker en een secretaresse.

dagelijks bestuur, bestaande uit 3 bestuursleden
waaronder de voorzitter.
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2.	Optimale besteding van middelen, effectiviteit en doelmatigheid
Om de middelen optimaal te besteden zodat effectief

Evaluatie op organisatieniveau

en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van

	Evaluatie van de samenwerking: tijdens de looptijd

de doelstelling, hanteert de Stichting een aantal

van een meerjarenbeleidsplan wordt de samen

procedures en instrumenten. Deze staan omschreven

werking tussentijds geëvalueerd en aan het einde

in het huishoudelijk reglement en het Handboek.

van de periode. De tussentijdse evaluatie is m.n.

In grote lijnen:

gericht op effectiviteit van de organisatie en
kan leiden tot tussentijdse aanpassing van de

Vertaling van het meerjarenbeleidsplan in een jaar-

organisatie en/of protocollen. De evaluatie aan

werkplan met richtinggevende, toetsbare doelen.

het einde van de beleidsperiode is m.n. gericht

	Het jaarwerkplan met richtinggevende en toets

op de voortzetting in de volgende beleidsperiode,

bare doelen wordt jaarlijks voorbereid door het

zowel wat betreft de inhoud van de samenwerking

dagelijks bestuur (DB), vastgesteld in het Bestuur

als de organisatiestructuur.

en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

	Evaluatie functionarissen: jaarlijks vinden

Dit principe is vastgelegd in de statuten, het

functioneringsgesprekken plaats tussen/met de

huishoudelijk reglement en het Handboek van

diverse functionarissen: het functioneren van

de Stichting.

het DB door het bestuur; het functioneren van
de portefeuillehouders door het DB; het func

Vertaling van het jaarwerkplan in een werkbegroting

tioneren van opdrachtgevers door het DB; het

	De jaarlijkse begroting, zoals vastgesteld door

functioneren van de netwerkdirecteur door het

het bestuur en goedgekeurd door de Raad van

DB; het functioneren van de netwerksecretaris

Toezicht, wordt nader uitgewerkt in een werk

door de netwerkdirecteur.

begroting die rechtstreeks gerelateerd is aan
het jaarwerkplan.

	Evaluatie van de landelijke projecten. De lande
lijke projecten worden jaarlijks door het bestuur
geëvalueerd in een tussenrapportage gedurende

Financiële rapportages

het jaar en een eindrapportage in december,

	Het DB bewaakt de bestedingen door middel van

als onderdeel van de voortgangsrapportage

financiële rapportages aan het bestuur waarin

over de uitvoering van het jaarwerkplan en het

verslag wordt gedaan van de realisatie van de

meerjarenbeleidsplan. Ieder project wordt

bestedingen op dat moment.

afgesloten met een uitgebreide projectevaluatie,
dat onderdeel uitmaakt van de eindrapportage

Verslaglegging op organisatieniveau

aan het bestuur.

	Het DB stelt jaarlijks een jaarverslag op dat aan
het bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd
en vervolgens aan de Raad van Toezicht ter
goedkeuring.
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Projectbeheer
	Samenwerkingsovereenkomst: voor elk landelijk project ondertekenen de deel
nemende federaties een overeenkomst waarin de taken en verantwoordelijkheden
van opdrachtgever, projectleider en projectteam zijn vastgelegd alsmede de
verplichtingen van de participanten en de financiële afhandeling. Daarnaast
wordt voor ieder landelijk projecten een projectcontract opgesteld dat dieper
ingaat op de projectdefinitie, de activiteiten, begroting en risicomanagement.
	Financiële en inhoudelijk tussenrapportages vinden plaats zoals vastgelegd in
de samenwerkingsovereenkomst en/of zoals bepaald door de subsidieverlener.
De rapportages worden ter verantwoording voorgelegd aan de opdrachtgever
en gearchiveerd in de centrale projectadministratie.
	Eindrapportage en evaluatie: zoals vastgelegd in het Handboek en/of zoals
bepaald door de subsidieverlener. De evaluatie (zowel doelbereik als proces)
vindt plaats met de projectdeelnemers en de opdrachtgever. Het DB krijgt het
verslag daarvan ter kennisname. Eénmaal per jaar worden leerpunten uit de
evaluaties in het bestuur besproken.

foto: E. Loosjes
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3. Optimale relatie met belanghebbenden
De belanghebbenden van de Stichting zijn de

Soms is er sprake van (gedeeltelijke) financiering

twaalf afzonderlijke provinciale Milieufederaties.

van samenwerkingsprojecten door derden. Deze

Het feit dat zij allen in alle organen van de Stichting

zijn te beschouwen als belanghebbenden. Het is

vertegenwoordigd zijn en dat de samenwerking

beleid om de relatie met hen te optimaliseren door

verankerd is in statuten en huishoudelijk reglement,

professioneel projectmanagement en door zorg

garandeert een optimale relatie.

vuldigheid bij de vereiste tussentijdse rapportages,
de verslaglegging en de financiële afhandeling

Stichting De Provinciale Milieufederaties is sinds

van projecten.

1996 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.
Deze relatie dient een wederzijds belang. Jaarlijks

De Stichting heeft geen publieksfunctie. Voor het

wordt een plan gemaakt hoe de Stichting de relatie

geval er tóch klachten van het publiek binnenkomen

met de Postcode Loterij wil onderhouden en onder

is er wel een klachtenprocedure. Deze is opgenomen

de aandacht wil brengen van het publiek en van

in het Handboek. Klachten over individuele Natuur

bestuur, directies en medewerkers van de samen

en Milieufederaties worden doorverwezen naar de

werkende Natuur en Milieufederaties. Dit plan

betreffende federatie.

wordt persoonlijk doorgesproken met medewerkers
van de Postcode Loterij om te bezien waar we elkaar
kunnen versterken. Ook lopende het jaar is er regel
matig contact over concrete acties waar we elkaars
doelstelling kunnen versterken.
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Leden Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de 12 Natuur- en Milieufederaties. In 2016
waren dat de volgende personen:
Mevr. A. Schäfer

St. Natuur en Milieufederatie Groningen

Dhr. J.R. van der Werf

St. Friese Milieufederatie

Dhr. R.H. Hoekstra, penningmeester

St. Natuur en Milieufederatie Drenthe

Dhr. M.H. Nijboer

St. Natuur en Milieu Overijssel

Dhr V. Vintges

Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie

Dhr J.A.C. Hogenboom, Voorzitter

St. Natuur en Milieufederatie Utrecht

Mw. V. Dam

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Dhr. J.W.F van der Pol

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

Dhr. A Ouwehand

St. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Dhr. T. Baars

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Dhr. N. Verdaasdonk

St. Brabantse Milieufederatie

Dhr. J.H. Heijnen

St. Milieufederatie Limburg

Leden Raad van Toezicht
In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Mw. F. Pérez Salgado

Voorgedragen vanuit de Regio Zuid

Dhr. C.A.M. Stap

Voorgedragen vanuit de Regio Midden, voorzitter

Dhr. T. de Bruijn

Voorgedragen vanuit de Regio Noord

Dhr. J. Leentvaar

Extern geworven lid

Mw. S.G.M. van der Pijll

Extern geworven lid
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Bijlage 4
Nevenfuncties Bestuur van Stichting
De Natuur Milieufederaties in 2016

Bestuur

Nevenfuncties

Dhr. H. van der Werf

Bestuurslid Duurzaam Fryslan 2040

Joris Hogenboom	Voorzitter Netwerk Utrecht 2040
Lid bestuur gebiedscommissie Utrecht-West
Lid gebiedsraad coöperatie O-gen
Lid Raad van Advies Vallei Boert Bewust
Alex Ouwehand	Lid SER Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei
Lid Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport
Lid Council Rotterdam Climate Initiative
Lid Adviescommissie Project A15, duurzame snelweg
Lid Beoordelingscommissie Visserij Innovatie Platform Ministerie
van Economische Zaken
Lid Stuurgroep Lokale Visserijgroep Zuidwest Nederland
Lid Tafel van Borging PMR Maasvlakte 2
Lid Comité van Toezicht Kansen voor West (EFRO)
Dhr N. Verdaasdonk

Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta

Dhr. H. Heijnen	Secretaris Stichting Mergellandcorporatie
Voorzitter Stichting Het GroenHuis
Leden Raad van Toezicht
Mw. P. Pérez Salgado	Bestuurslid Vereniging voor Milieuprofessionals
Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg
UNESCO Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs
Dhr. J. Leentvaar	Voorzitter Vereniging Zorgboerderijen Flevoland
Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad
Ambassadeur de Lelystadse Uitdaging
Mw. S.G.M. van der Pijll	Managing partner Schuttelaar & Partners
Lid van de Raad van Toezicht van Streekeigen Producten Nederland
Lid van de Werkveldadviesraad van Avans Hogeschool
Bestuurslid van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen
Dhr. C.A.M. Stap	Eigenaar van Energiepaleis
Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor Informele Investeerders
Ampyx Power
Dhr. T. de Bruijn	Lector Duurzame leefomgeving bij Hogeschool Saxion
Directeur IAA Stedenbouw en Landschap
Voorzitter Stichting Aeolusfonds, fonds voor duurzame projecten (tot 1-3-2016)
Lid RvC woningcorporatie Beter Wonen
Lid RvT woningcorporatie Stichting JongerenHuisvesting Twente (tot 1-12-2016)
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Jaarrekening

1 Jaarrekening					
1.1 Balans per 31 december 2016
(Na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

31 december 2016

31 december 2015

€

€

Immateriële vaste activa

1

58.103

-

Vorderingen en overlopende activa

2

58.162

78.492

Liquide middelen

3

954.398

838.629

1.070.663

917.121

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves:
Continuïteitsreserve

4

350.000

350.000

Overige reserves

5

108.784

61.885

458.784

411.885

611.879

505.236

1.070.663

917.121

Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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1.2 Staat van baten en lasten over 2016		

BATEN

werkelijk 2016

begroting 2016

werkelijk 2015

€

€

€

Ref.

Baten uit eigen fondsenwerving

7

42.122

15.288

29.796

Baten uit acties van derden

8

2.249.853

2.392.461

2.238.300

Subsidies van overheden

9

191.770

226.295

23.800

Overige baten

10

5.752

7.000

8.663

2.489.497

2.641.044

2.300.559

SOM DER BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Organisatie van de samenwerking

11

158.385

208.500

186.499

Activiteiten van de samenwerking

12

111.884

170.785

134.272

Samenwerkingsprojecten

13

488.263

647.594

294.183

Bijdragen aan milieucentra

14

187.200

187.200

187.200

Bijdragen aan milieufederaties

15

1.416.000

1.416.000

1.416.000

2.361.732

2.630.079

2.218.154

Werving baten

16

-

-

-

Beheer en administratie

17

80.866

72.850

59.264

2.442.598

2.702.929

2.277.418

46.899

61.885-

23.141

46.899

61.885-

23.141

46.899

61.885-

23.141

Som der lasten
RESULTAAT
Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling		
Algemeen

Inrichting jaarrekening

Stichting De Natuur en Milieufederaties is gevestigd

De jaarrekening is ingericht conform de Richtlijn

te Utrecht, Hengeveldstraat 29 3572 KH.

Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

De doelstelling van de stichting is:

Grondslagen voor waardering

	het versterken van het werk en de positie van

Vaste activa

de provinciale Milieufederaties in de diverse

De vaste activa worden gewaardeerd tegen aan

provincies door het samenwerken, door het

schafprijs onder aftrek van een lineaire afschrijving.

uitwisselen van informatie, kennis en inzicht
en door het coördineren van gezamenlijke

Overige activa en passiva

belangenbehartiging.

Overige activa en passiva worden gewaardeerd op

	het verkrijgen en beheren van gelden om

nominale waarde.

daarmee de activiteiten van de provinciale
Milieufederaties financieel te ondersteunen ten

Grondslagen voor resultaatbepaling

behoeve van het behartigen van de belangen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de

van natuur en milieu.

baten beschikbaar voor doelstelling en de beste

	voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks

dingen over het jaar.

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder
lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De baten worden verantwoord in het jaar waar deze
betrekking op hebben. Voorzover de baten gebruikt
worden voor de (mede)financiering van projecten
worden zij verantwoord in de verslagperiode waarin
de projectkosten worden gemaakt. Niet bestede
projectgelden worden op de balans geactiveerd als
nog te besteden projectgelden.
De kosten worden toegerekend aan de verslag
periode waarop zij betrekking hebben.
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1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

31 december 2016

31 december 2015

€

€

-

-

Investering

58.103

-

Afschrijving

-

-

58.103

-

ACTIVA
1. Immateriële vaste acticva
Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december

De gehele investering betreft een investering in een CRM-systeem. Het jaar 2016 is het eerste jaar van
investering. De cumulatieve gegevens zijn gelijk aan de gegevens van 2016. Het afschrijvingspercentage
bedraagt 20% per jaar. Begin 2017 is het CRM-systeem in gebruik genomen en vanaf dat moment zal er op
de investering worden afgeschreven.

2. Vorderingen en overlopende activa
De post kan als volgt worden toegelicht:
Debiteuren

2.300

-

-

912

52.505

77.580

3.357

-

58.162

78.492

Van Lanschot Bankiers rekening-courant

-

2.337

Van Lanschot Bankiers rendementsparen

-

184

Triodos zakelijke rekening

122.834

97.124

ASN sparen zakelijk

831.564

738.984

954.398

838.629

Te ontvangen omzetbelasting
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

3. Liquide middelen

Deze bedragen zijn direct opeisbaar.
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016)

PASSIVA
Reserves
De reserves en fondsen zijn samengesteld uit een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve en overige reserves.
De stichting streeft naar het aanhouden van een zo klein mogelijk eigen vermogen. Indien de continuïteitsreserve het
gewenste niveau heeft bereikt wordt een eventueel positief resultaat toegevoegd aan de Overige Reserves. Deze Overige
Reserves worden in het daarop volgend jaar bestemd, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk beperkt blijft tot een
continuïteitsreserve om de continuïteit te waarborgen. De zorg voor continuïteit is te onderscheiden in:
a) waarborgen dat de kosten van de organisatie voor minstens een half jaar gedragen kunnen worden
b) opvangen van onvoorziene uitgaven
c) opvangen van tegenvallers bij projecten (overschrijding van projectbegrotingen is uiteraard geen beleid)
Het Algemeen Bestuur heeft op 13 december 2012 besloten dat de continuïteitsreserve minimaal € 300.000,- moet
bedragen. In 2016 is gekozen voor het aanhouden van een bedrag van € 350.000,- waarvan € 80.000,- ten behoeve van
continuïteit van de organisatie voor een half jaar, € 70.000,- voor onvoorziene uitgaven, en € 200.000 als risicoreserve
voor projecten.							
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden toegelicht:
31 december 2016

31 december 2015

€

€

80.000

80.000

-

-

80.000

80.000

70.000

70.000

-

-

70.000

70.000

200.000

200.000

-

-

Stand per 31 december

200.000

200.000

Totaal continuïteitsreserve per 31 december

350.000

350.000

4. Continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve organisatiekosten Stichting
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar
Stand per 31 december

Reserve onvoorziene uitgaven
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar
Stand per 31 december

Risicoreserve voor projecten
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016)

31 december 2016

31 december 2015

€

€

61.885

38.744

-

-

46.899

23.141

58.690

64.364

Belastingen en premies sociale verzekering

4.583

4.163

Af te dragen omzetbelasting

3.037

-

Reservering vakantiegeld

5.370

5.706

5. Overige reserves
Stand per 1 januari
Toevoeging boekjaar (n.a.v. herverdeling reserves)
Mutatie boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)

6. Kortlopende schulden
Crediteuren

Nog te besteden projectgelden acties derden
Ontvangsten Nationale Postcode Loterij

142.608

142.461

Nog te besteden projectgelden overheden (1)

130.343

46.200

Nog te betalen bedragen aan federaties

233.871

211.246

75.196

31.097

611.879

505.236

Overige nog te betalen bedragen

(1) De hier vermelde bedragen betreffen toegezegde subsidiegelden
toegezegd in 2016 of eerder maar waarvan de realisatie in 2017
of later plaats vindt.

Verbonden partijen
Het Algemeen Bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederatie wordt sinds 7 oktober 2009 gevormd door de twaalf
directeuren van de milieufederaties. Voor deze functie ontvangen de bestuursleden geen vergoedingen.
Stichting De Natuur en Milieufederaties verricht betalingen aan de afzonderlijke federaties in verband met uitgevoerde
activiteiten of vergoeding van materiële zaken die in het teken staan van de doelstellingen Organisatie van de samen
werking, Activiteiten van de samenwerking, Samenwerkingsprojecten en Bijdragen aan milieufederaties. Op de volgende
pagina staat een overzicht waarin de bedragen zijn opgenomen die per ultimo nog betaald dienen te worden aan de
milieufederaties. Tevens heeft stichting De Natuur en Milieufederaties verplichtingen aan de federaties bij de post Nog
te besteden projectgelden.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

42

>

>

>

Jaarrekening

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016)

31 december 2016

31 december 2015

€

€

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen

-

-

Stichting Friese Milieufederatie

-

7.825

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

-

9.600

Stichting Natuur en Milieu Overijssel

-

2.400

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie

-

-

1.360

525

-

4.000

4.861

24.017

Verschuldigd per 31 december 2016 aan milieufederaties
m.b.t. crediteurensaldo

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland
Vereniging Milieufederatie Noord-Holland
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht
Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

-

Vereniging ZMf
Stichting Brabantse Milieufederatie
Stichting Milieufederatie Limburg
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016)

31 december 2016

31 december 2015

€

€

5.680

1.840

Stichting Friese Milieufederatie

27.864

43.420

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

19.150

32.720

Stichting Natuur en Milieu Overijssel

45.132

28.270

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie

13.220

10.520

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

1.850-

9.200

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

11.000

2.890

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

46.280

54.044

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

32.000

16.800

-

1.480

35.395

10.440

-

-

233.871

211.624

Verschuldigd per 31 december 2016 aan milieufederaties
m.b.t. de post ‘nog te betalen posten’
Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen

Vereniging ZMf
Stichting Brabantse Milieufederatie
Stichting Milieufederatie Limburg

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De Natuur en Milieufederaties heeft een huurovereenkomst met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) waarbij
jaarlijks de huurperiode met een jaar verlengd kan worden. De NMU berekent de huurlasten door o.b.v. de verhouding
van de personele bezetting. In 2016 is aldus een bedrag van € 11.793 in rekening gebracht, zijnde 16,9% van de totale
huurlasten van De NMU. De huur wordt jaarlijks per 1 december aangepast, waarbij de stijging van de huurkosten naar
rato wordt doorbelast. De huurlasten voor 2017 zijn door de NMU geschat op € 14.152. De verhoging heeft grotendeels
te maken met de kosten van verhuizing die voor 2017 gepland staat.
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

werkelijk 2016

begroot 2016

werkelijk 2015

€

€

€

Fudura

-

9.000

6.000

Vewin

-

-

1.542

7.238

6.288

4.854

-

-

2.400

10.000

-

5.000

IKEA

-

-

10.000

RvO

24.884

-

-

42.122

15.288

29.796

7. Baten uit eigen fondsenwerving

Nederlandse Golffederatie
De Groene Zaak
NUON

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

8. Baten uit acties van derden
Ontvangsten Nationale Postcode Loterij:
Jaarlijkse bijdrage
NPL gelden uit nog te besteden projectgelden

2.250.000

2.250.000

2.250.000

147-

142.461

11.700-

2.249.853

2.392.461

2.238.300

Tussen de Nationale Postcode Loterij en Stichting De Natuur en Milieufederaties is een overeenkomst tot 31 december
2020 gesloten, waarin bepaald is dat Stichting De Natuur en Milieufederaties als beneficiënt zal delen in de opbrengst
van de loterij.
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(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2016)

werkelijk 2016

begroot 2016

werkelijk 2015

€

€

€

191.770

226.295

23.800

191.770

226.295

23.800

Diverse baten

1.058

-

440

Rente

4.694

7.000

8.223

5.752

7.000

8.663

9. Subsidies van overheden
Ministerie van Economische Zaken

10. Overige baten
De overige baten zijn als volgt samengesteld:

Verantwoording bezoldiging directie en toezichthouders
Stichting De Natuur en Milieufederaties had in 2016 geen bezoldigd bestuur. Bestuurlijke taken worden gedaan door
directeuren van de 12 aangesloten Natuur en Milieufederaties binnen de tijd dat zij zijn aangesteld bij de eigen organisatie.
Het toezichthoudende orgaan (Raad van Toezicht) bestaat uit bestaat uit 5 leden: 3 leden op voordracht van de Natuur en
Milieufederaties uit de regio`s Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden. Zij ontvangen geen bezoldiging.
De directie werd in voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 29 februari 2016 gevormd door mevr. C. de Jonge van
Ellemeet. Er was een dienstverband met haar voor 32 uur per week. Haar bezoldiging bedroeg over die periode € 14.999.
In de periode van 12 september 2016 tot en met 31 december werd de directie gevormd door mevr. J. van de Pas.
Haar bezoldiging bedroeg over die periode € 23.393. Deze bedragen zijn inclusief de werkgeverslasten voor sociale
voorzieningen en een pensioenvoorziening. 				
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016)

begroot 2016

werkelijk 2015

€

€

27.152

31.989

1.769

1.926

457

533

44.625

51.899

Wind op Land

6.544

32.193

Greendeal sportvelden

7.280

12.880

13.880

-

149.937

-

Servicepunten Energie

70.276

38.617

Agrarisch Natuurbeheer

44.480

1.600

Duurzaam Door

46.340

23.800

CRM proces

13.480

-

Omgevingswet

10.158

-

950

-

Natuurinclusieve landbouw

13.350

-

Participatie en omgevingswet

24.884

-

703

-

-

2.880

3.520

-

-

8.567

8.478

36.588

Omgevingswet

-

14.171

Buurkracht

-

6.000

Benchmark Duurzaam Inkopen

-

2.400

Kleur uw Gemeente Groen

-

20.320

Energiestrijd

-

4.320

Fosfaatrechten

-

1.000

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

-

2.500

488.263

294.183

11. Samenwerkingsprojecten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Materiële projectkosten, inclusief personele inzet van de federaties:
Nacht van de nacht

Chemievrij beheer sportvelden
Milieustudie Wind op Land

Organiseren bijeenkomst NGF

Life Delta Natuur
Vergroening Bebouwde Omgeving
Energiebesparing
Zonnepanelencalculator
Footprint / Voetafdruk
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1.6 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling
11

12

13

14

15

16

17

Organisatie van de

Activiteiten

Samen-

Bijdragen

Bijdragen

Werving

Beheer en

Totaal

Werkelijk

Werkelijk

samenwerking

van de

werkings-

milieucentra

milieu-

baten

administratie

2016

2016

2015

samenwerking

projecten

Bijdrage aan milieucentra

federaties
187.200

Bijdrage aan milieufederaties
Personeelskosten

1.416.000

187.200

187.200

187.200

1.416.000

1.416.000

1.416.000

144.813

27.152

9.051

181.016

239.500

213.260

Huisvestingskosten

9.434

1.769

590

11.793

13.000

12.840

Bureaukosten

2.436

457

152

3.045

4.500

3.556

6.958

6.958

7.000

6.958

1.702

2.900

2.774

64.115

53.000

40.823

67.320

67.320

90.000

62.092

7.960

7.960

25.000

29.981

36.604

36.604

55.785

42.199

458.885

609.044

259.735

2.442.598

2.702.929

2.277.418

Accountantskosten
Overige organisatiekosten

1.702

Bestuurskosten

64.115

Samenwerking milieufederaties
Communicatiekosten
Overige samenwerkingskosten

458.885

Materiële projectkosten
158.385

111.884
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De uitgaven van de Stichting zijn te verdelen over

gemaakte kosten. De personele kosten worden

vijf categorieën doelstellingen, namelijk:

toegerekend op basis van een schatting van het

	Organisatie van de samenwerking. Dit betreft

aantal werkelijk bestede uren. Daarbij wordt uitge

kosten van het bureau van de Stichting.

>

gaan dat 80% van de tijd van het personeel besteed

	Activiteiten van de samenwerkende 12 milieu

wordt aan Organisatie van de samenwerking, 15%

federaties: activiteiten die ondernomen worden

aan samenwerkingsprojecten en 5% aan beheer

om de samenwerking te organiseren en te onder

en administratie.

steunen, maar die niet direct te maken hebben
Alle overheadkosten, zijnde de kosten voor personele

met de inrichting en beheer van de organisatie.
	Samenwerkingsprojecten

ondersteuning van de samenwerking, de huisvestings-

	Bijdragen aan milieucentra

en bureaukosten naar rato van de uren personeel

	Bijdragen aan milieufederaties

die ingezet worden voor de ondersteuning van de
samenwerking, en de overige organisatiekosten,

De toerekening van de uitvoeringskosten aan de

worden toegerekend aan de Organisatie van de

doelstellingen vindt plaats op basis van werkelijk

samenwerking.

In 2016 had de stichting medewerkers in dienst voor de volgende functies:

functie

uren/week

directeur

secretaris

secretariaat/communicatie

communicatie

periode

32

1-jan-2016

29-feb-2016

32

12-sep-2016

31-dec-2016

26

1-jan-2015

29-feb-2016

32

1-mrt-2016

31-aug-2016

26

1-sep-2016

31-dec-2016

16

1-jan-2016

29-feb-2016

24

1-mrt-2016

30-sep-2016

16

1-okt-2016

30-okt-2016

8

1-nov-2016

31-dec-2016

20

1-dec-2016

31-dec-2016

Daarnaast zijn functionarissen door de stichting ingehuurd.

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen bezoldiging en aan hen is in dit boekjaar geen lening,
voorschot of garantie verstrekt
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2016

2015

Bestedingen aan de doelstellingen

2.361.732

2.218.154

Som der baten

2.489.497

2.300.559

Som der lasten

2.442.598

2.277.418

Bestedingen aan de doelstellingen / som der baten:

94,9%

96,4%

Bestedingen aan de doelstellingen / som der lasten:

96,7%

97,4%

0,0%

0,0%

80.866

59.264

2.445.115

2.277.418

3,3%

2,6%

>

Doelbestedingspercentage van de baten

Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving:*
Percentage beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Kosten beheer en administratie / som der lasten:

* S tichting De Natuur en Milieufederaties is geen fondsenwervende instelling, maar kanspelbegunstigde.
De stichting doet geen beroep op de publieke offervaardigheid.
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2 Overige gegevens					
2.1 Vaststelling en goedkeuring
De jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 22 juni 2017.

2.2	Statutaire bepaling resultaatbestemming
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

2.3	Resultaatbestemming
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in
de staat van baten en lasten.

2.4	Gebeurtenissen na balansdatum

foto: NMFF

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.
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2.5	Toelichting verschillen realisatie 2016 versus begroting 2016		
1. BATEN
			
Baten uit eigen fondsenwerving

Daarnaast heeft het ministerie van Economische

In 2016 is er een bijdrage ontvangen van NUON t.b.v.

Zaken subsidie verleend voor het project Milieustudie

Nacht van de Nacht. Verder heeft RvO opdracht ver

Draagvlak en Communicatie. Het gaat in deze

leend voor het project ‘Participatie en Omgevingswet

milieustudie om het draagvlak voor en het aandeel

en De Nederlandse Golffederatie draagt financieel bij

van windenergie in de provincies te verhogen met

in het project ‘Green Deal sportvelden’.

respect voor natuur en landschap en mogelijkheden
tot participatie. Deze studie wordt samen met de

Baten uit acties van derden

stichting Natuur en Milieu uitgevoerd. De looptijd

Naast de reguliere bijdrage, op grond van de over

van het project is van 1 januari 2016 tot en met 31

eenkomst, van de Nationale Postcodeloterij wordt

oktober 2017. De totale subsidie van het ministerie

deze post aangevuld met baten uit voorgaande jaren

bedraagt € 329.000, waarvan € 131.517 in deze

als dekking van de kosten die in het boekjaar zijn

jaarrekening is verantwoord.

gemaakt voor de verschillende projecten en vermin
derd met het deel va de bijdrage die in een volgend

Ook van het ministerie van Economische Zaken is

jaar als dekking wordt verantwoord. Dit op grond

een subsidie ontvangen voor transitie naar een

van de systematiek dat een bijdrage volledig wordt

meer natuurinclusieve landbouw. In Friesland en

opgenomen in het jaar van toekenning waarbij voor

Noord-Holland worden in dit kader twee project

het niet bestede deel een ‘vooruit ontvangen bate’

uitgevoerd. Het totale subsidiebedrag is € 49.637

post wordt opgenomen onder de noemer ‘nog te

waarvan € 13.350 in 2016 is verantwoord.

besteden projectgelden’ die onder de kortlopende
schulden wordt verantwoord.

Verder nemen de Natuur en Milieufederaties deel aan

		

het door de Europese Unie gefinancierde project Life

Subsidies van Overheden

IP PAF Delta Nature. Voor de duur van 5 jaar ontvangt

Met het ministerie van Economische Zaken,

de stichting hiervoor € 22.500. In 2016 is daarvan

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

€ 703 besteed. Penvoerder van dit project is de

hebben de Natuur en Milieufederaties een samen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.		

werkingsovereenkomst gesloten in het kader van
het kennisprogramma Duurzaam Door. Onderdeel
van deze samenwerkingsovereenkomst is een
financiële bijdrage in de kosten tot een maximum
van € 70.000,- door het ministerie. De samenwerkings
overeenkomst heeft een looptijd van 1 december
2014 tot en met 31 december 2016. In de jaar
rekening 2016 is hiervan € 46.200 verantwoord.
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2. LASTEN
			
Het financiële resultaat van 2016 komt uit op

relatiebeheer en fondsweving is minder besteed

€ 46.899 positief. Begroot was een resultaat van

dan voorzien.			

€ 61.885 negatief, een verschil van € 108.784.

	Aan ‘Communicatie’ is zo’n € 17.000 minder

Dit verschil wordt voor het grootste deel verklaard

besteed dan voorzien. Dit hing samen met het

door de volgende posten:

ontbreken van een communicatiemedewerker
voor een groot deel van 2016. 		

	de ‘Personeelskosten’ zijn ruim € 58.000 lager

	Verder is ruim € 19.000 minder besteed aan

dan begroot, vooral door een kleinere formatie

‘overige samenwerkingskosten’, grotendeels

van het stafbureau dan begroot.

door het niet benutten van de post ‘onvoorzien’.

	De ‘Bestuurskosten’ waren ruim € 11.000 hoger

					

door intensievere inzet van leden van het

Windpark Nijmegen-Betuwe werd in 2016 gerealiseerd

Dagelijks Bestuur. 			

door Gelderse burgers met hulp van de Gelderse Natuur en

	Aan ‘Samenwerking milieufederaties’ is zo’n
€ 23.000 minder besteed. Aan projectontwikkeling,

Milieufederatie. Het Windpark is eigendom van inwoners
van de regio, die zich hebben verenigd in de coöperatie
WindpowerNijmegen. De vier windmolens leveren

Foto: John Voermans ©Windpark Nijmegen-Betuwe

duurzame energie voor zo’n 7.100 huishoudens.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

53

>

>

Overige gegevens

>

2.6 Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting De Natuur en
Milieufederaties.
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting De Natuur en Milieufederaties
te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting De Natuur en Milieufederaties per 31 december 2016 en van het
resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

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'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Natuur en Milieufederaties zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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 controle-informatie 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;
• bijlage 3.1 Overzicht betalingen 2016 Stichting de Natuur en
Milieufederaties aan de Milieufederaties;
• bijlage 3.2 Verklaringen woordenlijst.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
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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 controle 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 de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 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 organisatie 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 organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.
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.
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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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
• 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
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht 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.
Amsterdam, 29 juni 2017

Dubois & Co. Registeraccountants
Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA
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2.7 Ondertekening van de jaarrekening 2016

Bestuursleden

Infunctietreding

mw. A. Schäfer

1 februari 2016

dhr. H. van der Werf

1 februari 2011

dhr. R.H. Hoekstra

14 augustus 1997

dhr. M. Nijboer

1 september 2015

dhr. V. Vintges

7 oktober 2009

mw. V. Dam

7 oktober 2009

dhr. J.A.C. Hogenboom

21 september 2006

dhr. S.P. Akkerman

16 februari 2017

dhr. A. Ouwehand

1 juli 2012

mw. I.P.J. von Harras

1 mei 2017

dhr. O. S. Akinci

1 juni 2017

dhr. J.H. Heijnen

1 maart 2006
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3.1 Overzicht betalingen 2016 Stichting De Natuur en Milieufederaties aan de Milieufederaties
BEGROTINGSPOST
B1601

Bijdrage 2016

NMFG

FMF

NMFD

NMO

GNMF

NMFF

MNH

NMU

NMZH

ZMf

BMF

SML

TOTAAL

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

118.000

1.416.000

AC1502 Dagelijks Bestuur

9.600

AC1514 Acquisitie en Projectontwikkeling

6.200

AC1515 Portefeuillehouders

6.400

44.000

280

6.320

4.000

AC1521 Communicatiebudget

920

7.400

8.800

19.120

525

AC1602 Dagelijks Bestuur
AC1620 Acquisitie Voedselbossen

28.000

525

12.800

12.800

800

1.200

2.280

AC1621 Overig relatiebeheer en fondswerving

1.360

5.640

290

OR1500 Communicatiemedewerker

290

7.825

7.825

OR1511 Huisvesting

3.417

3.417

OR1600 Personeelskosten

3.410

3.410

9.690

9.690

OR1607 Overige personeelskosten

450

450

OR1611 Huisvesting
PR1405 Buurkracht

4.000

PR1407 Wind op Land fase 1

2.000

3.000

6.000
1.360

PR1408 Green Deal Sportvelden

2.400

PR1409 Vergroening bebouwde omgeving

1.760

4.360
320
240

PR1501 Zonnepanelencalculator
PR1502 Benchmark Duurzaam Inkopen

3.840

194

194

8.200

12.750

363
2.650

200

PR1505 Kleur uwGemeente Groen

13.920

PR1506 Nacht van de Nacht 2015

32.731

PR1507 Voetafdruk

13.040

PR1508 Energiestrijd

1.560

PR1509 Omgevingswet, vervolg

3.940

PR1510 Wind op Land fase 2 & 3

10.800
1.840

2.000

2.000

3.280

2.000

20.320
32.731

2.000

1.480

960

12.320

4.320

3.960
1.920

1.200

34.240

5.040

21.120
5.520

1.600
640

PR1602 Voetafruk 2016

1.600

2.160

2.800

192
9.800

9.800

400

PR1606 Natuurinclusieve landbouw

192
21.050

6.480

2.920

9.800

31.500

2.920

2.920

9.800

91.750
15.640

2.640
700

700

2.640
3.100

11.575

700

2.441

490

500

2.050

PR1606 Agrarisch Natuurbeheer

21.266

20.480

PR1608 Nacht van de Nacht 2016

500

PR1612 Opdracht NGF
TOTAAL

27.800

1.800

5.520

PR1518 Sportvelden

PR1607 Duurzaam Door 2016

2.000

3.940
18.280

PR1513 Agrarisch Natuurbeheer

PR1605 Energie Servicepunten

23.800

6.400

PR1512 Green Deal Sportvelden

PR1604 Milieustudie Wind op Land

4.240

1.840

363

PR1503 Duurzaam Door 2015

PR1511 Servicepunten

1.520

131.540

167.825

193.192

190.455

139.030

141.258

127.831

20.480

17.400

18.890

1.150

1.150

272.702

155.280

119.480

143.170

118.000

1.899.763
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3.2 Verklarende woordenlijst
Natuur en Milieufederatie Groningen

NMNH

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

FMF

Friese Milieufederatie

NMZH

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

NMFD

Natuur en Milieufederatie Drenthe

ZMf

ZMf (voorheen Zeeuwse Milieufederatie)

NMO

Natuur en Milieu Overijssel

BMF

Brabantse Milieufederatie

GNMF

Gelderse Natuur en Milieufederatie

SML

Milieufederatie Limburg

NMU

Natuur en Milieufederatie Utrecht

NPL

Nationale Postcode Loterij

NMFF

Natuur en Milieufederatie Flevoland

foto: NMFF

NMFG
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Hengeveldstraat 29
3572 KH Utrecht
www.natuurenmilieufederaties.nl
Vormgeving:
www.invloedontwerp.nl

Samen voor mooie en
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Stichting De Natuur en Milieufederaties

