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Recordbedrag voor goede doelen!
Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode
Loterij het afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft
van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide ook deze bijdrage,
met bijna 16 miljoen euro. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het
jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en milieuactivist
Leonardo DiCaprio sprak de aanwezigen toe. Toptennisser en filantroop Rafael
Nadal was namens zijn Rafa Nadal Foundation aanwezig.
De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25 miljoen euro. ‘Hier zijn we ontzettend blij mee’,
aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas. ‘Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij mogen wij sinds
1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat is enorm belangrijk voor ons werk aan mooie en duurzame
provincies, schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. Met dit mooie bedrag kunnen we weer veel
extra meters maken.’

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

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

2

>

>

>

Inhoudsopgave

1

2

3

4

Recordbedrag voor goede doelen!

2

Facts & figures 2017

4

Voorwoord

5

Algemene informatie over de organisatie

6

1.1
1.2
1.3
1.4

6
7
8
9

Doelen en profiel van De Natuur en Milieufederaties
Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie
Bestuursstructuur van de NMF’s
Risicoparagraaf

De activiteiten van De Natuur en Milieufederaties in 2017

10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

10
15
20
22
23
26

Landelijke projecten
De impact van onze activiteiten in 2017
Activiteiten van het bestuur en stafbureau
Activiteiten van de Raad van Toezicht
Toekomstparagraaf
Begroting 2018

De financiële positie van de Stichting

27

3.1
3.2

27
28

Staat van Baten en Lasten
Balans en beleid t.a.v. reserves

Verantwoordingsverklaring

29

Bijlagen

30

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

30
32
36
37

Uitgelichte projecten van federaties
Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties
Leden Bestuur en Raad van Toezicht
Nevenfuncties Bestuur van Stichting De Natuur Milieufederaties in 2017

Deel II Financieel jaarverslag

39

5		 Jaarrekening 2017

40

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

40
41
42
43
49
53

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

6		 Overige gegevens

56

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

56
56
56
56
57
60

Vaststelling en goedkeuring
Statutaire bepaling resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Controleverklaring
Ondertekening van de jaarrekening 2017

7		 Bijlagen financieel jaarverslag

61

7.1	Overzicht betalingen in 2017 van de Stichting De Natuur en Milieufederaties aan de twaalf
provinciale Natuur en Milieufederaties
7.2 Verklarende woordenlijst

61

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

62

3

>

>

>

Impact van

Facts & figures 2017

De Natuur en Milieufederaties

90.000

Facts & Figures 2017

Bereik

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties

90.000 bezoekers

625.000 personen

155 netwerken

322 maatschappelijke
initiatieven

aan de 927 georganiseerde
activiteiten

online bereikt en ruim
1400 keer in de media

Versterken
maatschappelijk
middenveld

4237 adviezen

gegeven aan lokale en
regionale organisaties

opgezet, aan 345 netwerken
deelgenomen

helpen opstarten

Verduurzamen
bedrijven

737 bedrijven advies gegeven

210 bedrijven

over duurzame bedrijfsvoering

helpen verduurzamen

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

173 zienswijzen ingediend,

1959 bedrijven

toegang gegeven tot een breed netwerk
voor kennisuitwisseling over duurzaamheid

Verduurzamen
overheid

betrokken en hierbij 235 organisaties
vertegenwoordigd

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

waarvan 41% overgenomen

127 concrete plannen

voor beleidsuitvoering ontwikkeld
waarvan 57% in praktijk gebracht
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Natuur en Milieufederaties, het
samenwerkingsverband van de 12 provinciale natuur- en milieu
federaties. In 2017 hebben we weer aan diverse projecten gewerkt
om onze doelen te bereiken, zoals het ondersteunen van energieinitiatieven, het stimuleren van een natuurinclusieve landbouw en het
versnellen van een circulaire samenleving. Het meerjarenbeleidsplan
NMF’s 2016-2021 vormt het kader waarbinnen we werken aan onze
prioriteiten.
De wereld om ons heen is constant in verandering. Ook in 2017 zagen we
een aantal ontwikkelingen die zorgen voor veranderingen in ons werkveld.
foto: Jack Tillmanns

Zo is klimaat een dominant thema geworden in het publieke debat. Het is
niet meer de vraag of we werk gaan maken van de energietransitie, maar

hoe. Om goede resultaten te behalen in het versnellen van de energietransitie - met behoud van draagvlak hebben wij diverse interventiemethodes ontwikkeld waar we in 2017 mee aan de slag zijn gegaan.
De afname van de biodiversiteit doet alle alarmbellen rinkelen. Daarom ondersteunen we in het hele land
een verandering op gebiedsniveau van het boerenland zelf (het leefgebied van soorten) en helpen we een
ontwikkeling op gang te brengen van een natuurinclusieve landbouw.
Veranderingen in onze leefomgeving gaan steeds sneller en vragen om flexibele organisaties, met een solide
basis. Vandaar dat we in 2017 met een programmatische aanpak hebben gewerkt aan een grotere maatschappelijke impact en aan het toekomstbestendig maken van de federaties. De resultaten daarvan kunt u in dit
jaarverslag lezen.

Annie van de Pas
Netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties
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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)

	voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks

is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk

natuur- en milieufederaties hun samenwerking

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

hebben verankerd. De stichting heeft de volgende
doelen, vastgelegd in de statuten:

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

	het versterken van het werk en de positie van

De Stichting is kortom een ondersteunende faciliteit,

de provinciale milieufederaties in de diverse

bedoeld om het werk van de afzonderlijke federaties

provincies door het samenwerken, door het uit

te versterken.

wisselen van informatie, kennis en inzicht en door
het coördineren en uitvoeren van gezamenlijke

 De Natuur en Milieufederaties willen de energietransitie

belangenbehartiging;

versnellen door lokale energie-initiatieven te ondersteunen en

	het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee
de activiteiten van de provinciale milieufederaties
financieel te ondersteunen ten behoeve van het

aan te jagen. In 2017 werden met hulp van de servicepunten
van de NMF’s 159 nieuwe lokale projectinitiatieven opgestart.
Foto: Grunneger Power - Alfa Postcoderoos

behartigen van de belangen van natuur, milieu en
landschap en

In 2017 hielpen
wij 159 nieuwe
energie-initiatieven
opstarten
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1.2 Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie
De 12 Natuur en Milieufederaties werken samen om landelijke doelen te bereiken. We voeren verschillende
activiteiten uit om onze doelen te bereiken, zoals het versterken van het (duurzame/groene) 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.
Het landelijk stafbureau ondersteunt de federaties in deze samenwerking en richt zich op het verwerven van
gezamenlijke inkomsten hiervoor. Het beleid van de samenwerking is neergelegd in een meerjarenbeleidsplan,
dat jaarlijks wordt vertaald in een jaarwerkplan. Hierin zijn de volgende landelijke prioriteiten opgenomen:
De NMF’s zetten zich in voor een samenleving die:

1

Inzet op zo min
mogelijk maar in ieder
geval schone energie

2

3

Landschap en
natuur beschermt
en ontwikkelt

Haar voetafdruk verkleint
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, koploperbedrijven en

grote stappen kunnen zetten. Met de steun van

burgers om verslechtering te voorkomen: dit is van

bewoners en koploperbedrijven kan een krachtig

oudsher ons ‘basiswerk’.

signaal worden gegeven aan overheden en bedrijven

b.	Ondersteunen en stimuleren van initiatieven ten

dat mensen verandering willen en die ook dragen.

behoeve van ondernemende achterban, koploper-

En we nemen zelf initiatieven om duurzaamheid te

bedrijven en burgers: hier ligt onze kracht.

versnellen. Bij de uitvoering staan het creëren van een

c.	Zelf ontwikkelen en ondernemen ter versnelling

breed maatschappelijk bewustzijn, het ontwikkelen

van duurzaamheid, samen met onze achterban,

van vernieuwende concepten en het aangaan van

koploperbedrijven en burgers.

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 2017 uit een team van drie directeuren, aangevuld met de
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 2017 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden:

jaarrekening vast, alsmede eens in de vijf jaar een

3 leden op voordracht van de federaties uit de regio

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.

Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden.

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene

programma’s op de agenda en worden er strategische

gang van zaken binnen de stichting en de daarmee

kwesties bediscussieerd.

verbonden organisatie. Tot de bevoegdheden behoren
het goedkeuren van de begroting, het jaarwerkplan,

De voorbereiding en uitvoering van het beleid

de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de meer

wordt ondersteund door een klein facilitair bureau.

jarenbeleidsplannen- en begrotingen. De Raad van

Dit stafbureau werd in 2017 bemand met de

Toezicht laat de beleidsvorming en beleidsuitvoering,

volgende functies: een netwerkdirecteur (0,8 fte),

waaronder het financieel beheer, over aan het Bestuur.

netwerksecretaris (0,7 fte), een administrateur
(extern ingehuurd), een communicatieadviseur

Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werk-

(0,5 fte) en een secretariaatsmedewerker (0,4 fte).

begroting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en de

Lees het
meerjarenbeleidsplan
2016 - 2021
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1.4 Risicoparagraaf
De NMF’s streven ernaar om risico’s die gerelateerd zijn aan de samenwerking, bestuur en management,
operationele zaken, financieel management, informatie management en juridische verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te beheersen. Het gaat niet primair om het vermijden van risico’s, maar om het
herkennen en beheersen ervan. Door risico’s te identificeren, kunnen passende reacties ondernomen
worden om schade te voorkomen of te beperken.
Risicomanagement maakt integraal deel uit van de

 Financiering door de Postcode Loterij vervalt.

planning en control cyclus en van projectmanagement

Beheersmaatregel: in 2015 is de overeenkomst

en is van toepassing voor iedereen in de organisatie.

met de Nationale Postcode Loterij positief geëva-

De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd en van

lueerd. Besloten is de overeenkomst te verlengen

beheersmaatregelen voorzien zoals:

voor de komende vijf jaar. Het relatiemanagement met de Postcode Loterij heeft continu onze

 Moeilijkheden in de onderlinge samenwerking.

aandacht. De reguliere bijdrage van de Postcode

Beheersmaatregel: de twaalf Natuur en Milieu

Loterij is al geruime tijd constant. De omvang

federaties hebben in 2017 onderling een parti-

van de Postcode Loterij zelf is de afgelopen jaren

cipanten-overeenkomst afgesloten. Hierin is de

verder gegroeid. Er zijn echter nog steeds kansen

onderlinge samenwerking tussen de federaties

dat de kansspelwetgeving gaat wijzigen, waardoor

geborgd met financiële afspraken, afspraken over

het hele bijdragenbeleid van de Postcode Loterij

toe- en uittreding en afspraken over het gebruik

kan veranderen.

van de naam en het logo.
In 2018 zal het risicobeleid opnieuw worden
	Financiële onzekerheden van federaties.

bekeken en verder worden ontwikkeld.

Beheersmaatregelen: (I) vanaf 2016 monitort het
Algemeen Bestuur jaarlijks de financiële situatie
van alle federaties om het gesprek over mogelijke
financiële risico’s onderling te voeren. (II) Om meer
financiering voor projecten te kunnen verwerven,
hebben we een pool van projectleiders opgezet
met deelnemers uit alle federaties die getraind zijn
in projectmatig werken en acquisitievaardigheden.
Hiermee hebben we het projectmanagement van
de federaties geprofessionaliseerd en de federaties
instrumenten in handen gegeven om meer inkomstenbronnen aan te boren. Risicomanagement is
een integraal onderdeel van de projecten.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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2 De activiteiten van De Natuur en
Milieufederaties in 2017
2.1 Landelijke projecten
Hieronder het overzicht van de resultaten van onze landelijke projecten en activiteiten in 2017. In bijlage 1 zijn
een aantal provinciale projecten uitgelicht.

Speerpunt: een samenleving die inzet op zo min mogelijk
maar in ieder geval schone energie
Ondersteuning energie-initiatieven
Looptijd

start oktober 2013, doorlopend project

Begroting

€ 78.000,-

Deelnemers

alle Natuur en Milieufederaties

Doel		

Collectieven en burgers in positie brengen om een duurzame energiehuishouding te realiseren.
De energietransitie 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.

In 2017:
	ondersteunden de servicepunten meer dan 200 collectieven met advies en/of kennis.
 zijn er 159 nieuwe lokale energie-initiatieven opgestart met ondersteuning van de servicepunten.
	zijn de federaties en hun rol en projecten kenbaar gemaakt bij 500 lokale collectieven en bij de gemeentelijke
en provinciale overheden, onder andere via energie-initiatief.nl.
	zijn twee succesvolle bijeenkomsten gehouden over Windenergie in Nijmegen (in samenwerking met het
Wind op land-project) en over Aardgasvrije dorpen in Bakkeveen. Beide bijeenkomsten werden door zo’n
100 deelnemers bezocht.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Wind op Land
Looptijd

januari 2016 – april 2018

Begroting

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

Deelnemers	Natuur en Milieufederaties: Overijssel, Utrecht, Brabant, Groningen, Drenthe, Flevoland,
Gelderland. Alle 12 NMF’s zijn afzender van opgeleverde producten.
Doel		Het draagvlak voor en het aandeel van windenergie in de provincies te verhogen, door middel
van goede procesparticipatie (respect voor omwonenden, natuur en landschap).
In 2017:
	is een analyse van vier windenergieprojecten, twee goedlopende en twee ‘stagnerende’ projecten
afgerond, met een inventarisatie van de succes- en faalfactoren.
	is het openbaar adviesrapport (bijna) afgerond over het vergroten van draagvlak voor ‘wind op land’.
	is de checklist natuurbelangen bij windprojecten op land (bijna) afgerond.
In 2018 wordt het project afgesloten middels een landelijk seminar waar de publicatie ‘Samen verder met
windenergie op land’ - geleerde lessen en aanbevelingen - wordt gepresenteerd. De checklist ‘Natuurbelangen
bij windenergie op land’ wordt gepubliceerd en de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame
Energieprojecten’ wordt ondertekend door 27 partijen, waaronder de vijf ministeries EZK, I&M, BZK, LNV
en OCW.

 In september genoten 120 deelnemers
van een sfeervol, geanimeerd en interessant
‘Wind op land’-event in Nijmegen. De dag
werd bezocht door leden van beginnende
(wind)coöperaties, maar ook door ervaren
coöperatiemensen, ontwikkelaars, adviseurs,
ambtenaren en belangenorganisaties.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Speerpunt: een samenleving die (nieuwe) natuur en
landschap beschermt en ontwikkelt met directe
betrokkenheid van bewoners
Omgevingswet
Looptijd

januari 2017 t/m december 2017

Begroting

€ 5.000,-

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.
In 2017:
	is de gezamenlijke landelijke lobby samen met andere natuur- en milieuorganisaties doorgezet door het
indienen van diverse zienswijzen, het leveren van input op de AMvB’s en het mede organiseren van een
landelijke bestuurderstafel vanuit de groene organisaties (Groene 11).
	hebben we input geleverd in het proces van beïnvloeding van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI),
samen met andere natuur- en milieuorganisaties.
	hebben we diverse gesprekken gevoerd over onze mogelijke rol voor de implementatie van de omgevingswet.
	is een bijeenkomst gehouden met alle Natuur en Milieufederaties over de omgevingswet.

Natuurinclusieve landbouw
Looptijd

juni 2017 – december 2017

Begroting

€ 20.000,-

Deelnemers	Alle Natuur en Milieufederaties
Doel		

Herstel van biodiversiteit en daarmee van de landschappelijke kwaliteit van het boerenland.

In 2017:
	zijn de twee pilotprojecten (gestart in 2016) naar tevredenheid van het ministerie afgerond: ‘Natuur
inclusieve landbouw in It Lege Midden’ in de provincie Friesland en ‘Omgevingswijzer Natuurinclusieve
Landbouw’ in de provincie Noord-Holland.
	ondersteunden we in het hele land een verandering op gebiedsniveau van het boerenland zelf – het
leefgebied van soorten – en hielpen we een ontwikkeling op gang te brengen van een natuurinclusieve
landbouw. Samen met het maatschappelijk veld, de agrarische collectieven en de boeren die het moeten
doen. We hebben 584 adviezen gegeven aan maatschappelijke organisaties en 42 landbouw/voedsel
initiatieven helpen opstarten. Hier gaan we in 2018 mee verder.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Speerpunt: een circulaire economie die de voetafdruk
verkleint en waarin duurzame energie en voedsel voor
iedereen betaalbaar is
Circulaire economie
Looptijd

januari 2017 t/m december 2017

Begroting

€ 10.000,-

Deelnemers

Natuur en Milieufederaties Overijssel, Utrecht, Zuid Holland, Drenthe

Doel 		

De transitie naar een Circulaire Economie stimuleren.

In 2017:
	is er meegedacht met de inbreng van de landelijke natuur- en milieuorganisaties in het grondstoffenakkoord.
	zijn meerdere gesprekken gevoerd met het Ministerie van EZ rondom het grondstoffenakkoord en transitieagenda’s.
	zijn de NMF’s partner geworden in een Europees project om luiers in de regio Amsterdam te recyclen.
De NMF’s gaan binnen het project een verdiepende studie uitvoeren naar het draagvlak en de mogelijke
partijen die een keten kunnen gaan vormen rondom de luierrecycling in Amsterdam. Vervolgens staan
wij ook aan de lat om het draagvlak te realiseren in de regio. De uitvoering loopt door tot 2021.
	is het servicepunt circulaire economie ontwikkeld en hebben we 63 adviezen gegeven over circulaire economie.
	is een project gestart (eind 2017) om een verkenning te doen naar ‘het gat’ tussen aanbod en vraag van
circulaire grondstoffen en hoe dit te verkleinen.
	is er in twee landelijke werksessies gewerkt aan kennisontwikkeling en positionering van de Natuur en
Milieufederaties.

Voetafdruk
Looptijd

januari 2017 t/m december 2017

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 voetafdrukscan ontwikkeld waarmee de voetafdruk van individuele bewoners gemeten kan worden.
In 2017:
	is de voetafdrukscan en de website vernieuwd en in gebruik genomen. Alle federaties hebben nu een
eigen provinciaal instrument om de voetafdruk te meten. De voetafdruk van medewerkers van één enkele
gemeente, bedrijf of instelling is met de vernieuwde scan inzichtelijk te maken.
	zijn er in de provincies verschillende projecten gedaan om organisaties te helpen met het verlagen van hun
voetafdruk.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Communicatie/profileringsprojecten
Nacht van de Nacht 2017
Looptijd

januari 2017 - december 2017

Begroting

€ 40.000,- + € 12.100,- externe financiering

Deelnemers

alle Natuur en Milieufederaties en vele lokale organisaties

Doel

Doel is om bedrijven en gemeenten te stimuleren om duurzaam te gaan verlichten. Uitgangspunt daarbij is ‘donker waar het kan en licht waar het moet’. In 2016 stonden de gemeenten
centraal en in 2017 de bedrijven. Een toenemend aantal bedrijven en gemeenten schakelt over
op duurzame verlichting en dimt en dooft daar waar het kan. Tijdens de Nacht van de Nacht
doven honderden bedrijven en gemeenten verlichting van reclames en ‘landmarks’ en worden
er honderden evenementen georganiseerd in het donker. Afgelopen 3 jaar groeide het aantal
activiteiten in de Nacht van de Nacht van 324 naar 500 en het aantal bezoekers nam met zo’n
50% toe tot 45.000.

In 2017:
	deden voor het eerst 73 restaurants het licht uit.
	is het aantal plekken waar gemeenten en bedrijven het licht doofden gegroeid van 178 naar 300.
	het aantal ambassadeurs groeide van 9 naar 11. Naast onder andere Vincent Bijlo, Anita Witzier,
Andre Kuipers, Govert Schilling, oud minister Cramer, sloten als nieuwe ambassadeurs aan: klimaat
journalist Bernice Notenboom en MVO directeur Maria van der Heijden.
	interbest BV (de marktleider op gebied van lichtreclames) doofde alle 180 lichtmasten tijdens de Nacht
van de Nacht en doet dit nu ook iedere nacht van 1 tot 5 uur.

 Foto: Johan van der Wielen, ambassadeur

 Milou Oomens maakte de winnende foto bij de Nacht van de

Nacht van de Nacht-campagne.

Nacht-fotowedstrijd in 2017. Foto: Milou Oomens.
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2.2 De impact van onze activiteiten in 2017
Om de impact van onze activiteiten te meten voeren
we jaarlijks een impactonderzoek uit. In dit onder-

De Natuur en Milieufederaties hebben in 2017:

zoek wordt gekeken naar de meetbare resultaten

1
 069 aangesloten lokale groepen en

en effecten (kwantitatief en kwalitatief) van onze
activiteiten in 2017. Door de aard van het werk, en
de complexe netwerkomgeving, zijn successen

organisaties

	927 bijeenkomsten georganiseerd,
met bijna 90.000 bezoekers

afhankelijk van veel factoren. De gerealiseerde ver

	Bijna 500.000 bezoekers op de websites

anderingen op de hogere doelstellingen en effecten

	Ruim 56.000 nieuwsbriefabonnees

zijn moeilijker te meten en direct toe te kennen aan

	Ruim 122.000 volgers en vrienden op

onze inspanningen. Het impactonderzoek focust
daarom op de directe effecten en resultaten van

social media

	En kwamen 1400 keer in de media

de activiteiten. De impactmeting gaat over de
activiteiten van de 12 federaties in de provincies.

 In 2017 trokken medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Utrecht een aantal keer de straat op om fietsers te belonen
in het kader van ‘Gezond op pad’.

Complimenten
voor fietsers in
Utrecht. RTV Utrecht
deed verslag van
de actie.
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1. Versterken maatschappelijk middenveld

We dragen bij aan een sterker maatschappelijk

Voorbeelden

middenveld dat zich inzet voor natuur, milieu en een

	In Groningen hebben we het netwerk Ketentafel

duurzame samenleving. Dit doen we door inhoude-

Stad en Ommeland opgericht. Een maandelijkse

lijke, procesmatige en juridische ondersteuning te

bijeenkomst waarin NGO’s, overheid, bedrijfsleven,

geven aan onze lid-organisaties (lokale initiatieven

onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen met elkaar

en groepen) en bewoners. En door (leer)netwerken

uitwisselen op het gebied van de voedseltransitie.

te organiseren. Sterke (vrijwilligers)organisaties en

	In Drenthe is dankzij onze adviezen aan bewoners

initiatieven kunnen meer resultaten bereiken door

groepen en reacties op plannen het mountain

netwerken en kennisdeling.

bikepark bij het Ter Horsterzand (route door
ecologische verbindingsstructuur) tegengehouden
en is de uitbreiding van motorcrossterrein Wester-

De Natuur en Milieufederaties hebben in 2017:

 322 maatschappelijke initiatieven helpen
opstarten.

	4237 adviezen gegeven voor aan lokale en

bork van tafel.

	In Overijssel zijn we gestart met de Bijenbeweging
Overijssel. Dit is een initiatief van provincie Overijssel,
Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel,

regionale organisaties over energie, natuur,

LTO Noord, EIS (kenniscentrum van insecten) en

landbouw en ruimtelijke ordening.

NBV Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel is

	Aan 345 multistakeholdernetwerken

projectleider van de Bijenbeweging. Ons streven

deelgenomen, waarvan zij 155 keer de

is om in Overijssel een samenhangend bijen

initiatiefnemer of aanjager zijn en waaraan

landschap te creëren met voldoende voedsel

3864 maatschappelijke groepen hebben

(gedurende het hele seizoen) en nestgelegenheden.

deelgenomen.

	De Zeeuwse Energiedialoog brengt partijen samen

	102 leernetwerken georganiseerd.

in een brede maatschappelijke dialoog over

	Voor de rol als verbinder en samenwerkings

energietransitie. De ZMf maakt deel uit van het

partner geven externe stakeholders de
NMF’s respectievelijk een 7,9 en een 8,2.

	79% van de onderzochte externe stakeholders

kernteam van de Zeeuwse Energiedialoog.

	In Noord- en Midden-Limburg zijn 5 energie
coöperaties opgericht afgelopen jaar, mede door

is het (helemaal) eens is met de stelling:

de inzet van ons Servicepunt Energie Lokaal

door de activiteiten van de federatie

Limburg (Sell). En namens 20 energiecoöperaties

hebben we meer samenwerkingspartners/

hebben we een brief geschreven naar de gede

is ons netwerk vergroot.

puteerde over ondersteuning van de provincie,
waardoor er nu een nieuwe regeling volgt voor
coöperaties.
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2. Versnellen duurzame bedrijfsvoering

We stellen onze netwerken open en verbinden
partijen (bedrijven, overheden en maatschappelijke

De Natuur en Milieufederaties hebben in 2017:

organisaties) om samen grotere stappen te kunnen

	737 adviezen gegeven over duurzame

zetten richting een duurzame economie. Deze

bedrijfsvoering

samenwerkingen bieden een platform om draagvlak

 210 bedrijven helpen verduurzamen

te creëren en uit te breiden. Door deze activitei-

 1959 bedrijven toegang gegeven tot een

ten is meer kennisuitwisseling over natuur- en

multistakeholdernetwerk, waarvan 736 op

milieu-issues mogelijk. Hiermee werken we aan

het thema energie

bewustwording over duurzaamheid.
We adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid

Voorbeelden

in de praktijk kunnen brengen waardoor duurzame

 Vanuit de campagne Drenthe Sport Duurzaam

bedrijfsprocessen eerder en sneller worden

hebben we met 28 sportverenigingen actief aan

geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn ener-

meetbare verduurzaming gewerkt.

giescans, duurzame MKB-scans en het servicepunt
circulaire samenleving.

 De GNMF heeft Dusseldorp geholpen bij het realiseren van stap 4 en 5 op de CO2-prestatieladder.

 In de zomermaanden fietste Jasper Tiemens, projectleider Natuur en Landbouw bij de Natuur en Milieufederatie Groningen,
een week lang door het Groninger land. In zijn ‘Tour du boer’ zocht hij boeren die natuur in hun bedrijf gebruiken op een
toekomstbestendige manier, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. In november konden Groningers zelf een klein deel
van deze tocht herbeleven, door mee te rijden met de Tour du Boer – Let’s Gro busrit! Foto's: Jasper Tiemens.
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3. Aanjagen duurzame beleidsvorming en uitvoering

We behartigen de belangen van natuur en milieu in

Voorbeelden

de provincies, o.a. door het beïnvloeden van beleid

 Op initiatief van de NMF Utrecht en onder onze

van met name lokale en provinciale overheden, en

leiding is een Actieplan Duurzame landbouw met

door bij te dragen aan (de versnelling van) de uitvoe-

natuur opgesteld, samen met natuurorganisaties,

ring van dit beleid. Hierbij vertegenwoordigen we vaak

LTO en agrarische collectieven. Dit is input voor de

lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties.

provinciale landbouwvisie én een plan waarmee

Op deze manier dragen we bij aan beleid dat een

we concrete uitvoering willen geven aan natuur

duurzame samenleving bevordert.

inclusieve landbouw. Het plan is zeer positief
ontvangen door de gedeputeerde.

Steeds vaker worden we betrokken aan het begin

 In Limburg werd het stakeholdersoverleg N280 en

van een beleidsproces; vaak om input te geven over

N266 georganiseerd, waar de NMF Limburg ervoor

het organiseren van draagvlak en participatie bij

gezorgd heeft dat er vanuit de verschillende

bv. grootschalige duurzame energieprojecten.

stakeholders één unaniem advies is gekomen.

 Dankzij onze ondersteuning in de samenwerking
Daarnaast spelen we een belangrijke – aanjagende

LTO en groenmanifestpartners is er 1.000 hectare

- rol bij de uitvoering van beleid. Door stakeholders

extra natuur in Drenthe begrensd.

bijeen te brengen om concrete plannen te maken

 In samenwerking met de provincie en LTO heeft

voor de uitvoering van beleid dragen we bij aan de

de NMF Groningen een Groninger Verdienmodel

versnelling van beleidsimplementatie.

ontwikkeld voor de uitbreiding van melkveehouderijen: wil een bedrijf uitbreiden op een agrarisch

Door deze activiteiten hebben we invloed op de

bouwvlak van meer dan 2 (tot max. 4) ha, dan

beleidsontwikkeling op lokaal en provinciaal

moet het bedrijf aan duurzaamheidseisen voldoen.

niveau en dragen we, samen met andere partijen,

De NMFG heeft met name bijgedragen aan de

significant bij aan het vormen, versnellen en

nadere invulling van die duurzaamheidseisen.

uitvoeren van beleid.

De provincie heeft dit ‘Verdienmodel’ in de
Provinciale Omgevingsverordening vastgelegd.

De Natuur en Milieufederaties waren in 2017 actief betrokken bij:

3
 00 beleidsontwikkelingstrajecten waarvan 51% van het advies voor een substantieel deel is overgenomen
	127 concrete plannen voor beleidsuitvoering waarvan 57% succesvol in de praktijk is gebracht
En hebben we

	235 maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd bij de beleidsontwikkelingstrajecten en 108 bij
beleidsuitvoering

	173 zienswijzen ingediend, waarvan 41% voor een substantieel deel is overgenomen
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4. Directe bijdrage aan een duurzame samenleving

Naast het aanjagen, verbinden, versterken en versnel-

Voorbeelden

len van duurzaamheid voeren we eigen projecten en

 De Utrechtse campagne CV Optimalisatie: met

initiatieven uit om bij te dragen aan een duurzame

deelname van 5 energiecoöperaties, 200 huis

samenleving. In 2017 waren we in 146 projecten

houdens die maatregelen hebben uitgevoerd

de initiatiefnemer/aanjager/katalysator (ook in

met een energiebesparing van ca 15%.

de uitvoering) en hadden we in 159 projecten een
belangrijke rol (ook bij de uitvoering).

 In Overijssel organiseerden we de ‘Expeditie Wildernis’; een struinexpeditie voor scholen waarmee
we kinderen uit het gebied betrokken bij het

 Natuur en Milieu Overijssel organiseerde in 2017 verschil-

watersysteem in hun eigen omgeving om hen

lende expedities voor kinderen om de natuur in te gaan.

meer waterbewust te maken.

Kinderen
trekken de natuur
in dankzij
Natuur en Milieu
Overijssel
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2.3 Activiteiten van het bestuur en stafbureau
Om onze resultaten te kunnen bereiken, zijn we een

samenwerking tussen federaties en de netwerkdirec-

aantal organisatieontwikkelingen gestart, zowel

teur is daarvoor essentieel. Dit organiseren we door

in de gezamenlijkheid als ieder afzonderlijk. Deze

regelmatig overleg tussen de netwerkdirecteur en

organisatieontwikkelingen liggen o.a. op het vlak van

de portefeuillehouders op verschillende thema’s.

het bijstellen van de beeldvorming over de NMF’s,

In 2017 heeft de netwerkdirecteur een acquisitieplan

het verder professionaliseren van de interne project-

opgeleverd met als insteek voort te bouwen op de

ontwikkeling en van onze beleidsbeïnvloeding. De

provinciale successen. Voor alle lopende trajecten

dagelijkse bedrijfsvoering van het stafbureau is op

geldt dat ze (I) voortkomen uit lokale kansen en

orde: in 2017 hebben we de jaarlijkse toetsing van

lokale projecten en (II) er intensieve afstemming is

het CBF met succes doorlopen en is het keurmerk

met de federatiemedewerkers.

hernieuwd. Dit keurmerk geeft aan dat de administratieve processen en bedrijfsvoering van de Stichting

3

Ons landelijk netwerk inzetten en krachten
bundelen voor agendasetting en invloed in

op orde zijn.
		

de provincies en landelijk

Vergroten externe impact

We laten zowel in de provincies als landelijk een

We werken aan toekomstbestendige federaties.

krachtiger geluid horen door de krachten te bundelen.

Dit hebben we in 2017 op een programmatische en

Bijvoorbeeld voor het aanjagen van regionale energie

integrale manier aangepakt. Hieronder een aantal

akkoorden, of door het agenderen van duurzame

hoofdpunten:

landbouw op provinciaal en landelijk niveau. Landelijk
bundelen we de krachten door de verdeling tussen

1

Het delen van succesvolle projecten en finan

portefeuillehouders en opdrachtgevers.

cieringsmodellen, leren en kopiëren van elkaar
Dit punt hebben we opgepakt door (I) in het direc
teurenoverleg tijd te reserveren voor onderlinge

4

Mogelijkheden en grenzen van onderne
merschap en nieuwe financieringsbronnen

uitwisseling (II) de kennisbijeenkomsten met

		verkennen

medewerkers (zoals de energie tweedaagse en

Een aantal federaties werkt actief aan nieuwe

de projectleidersbijeenkomsten) en (III) intranet

financieringsmodellen. Deze ervaringen zijn gedeeld

hiervoor actiever in te zetten, want dat gebeurde

met de collega’s. Het stafbureau heeft in 2017 veel

nog onvoldoende. De geplande verbeterslag van

tijd gestoken in het professionaliseren van onze

ons intranet wordt in het voorjaar 2018 afgerond.

aanpak richting vermogensfondsen. Tegelijkertijd

Daarbij hebben we specifiek aandacht voor hoe we

zijn de afzonderlijke federaties op dit onderdeel

het gebruik kunnen verhogen.

ondersteund: tijdens de projectleidersbijeenkomst
in september heeft een senior fondsenwerver in dit

2

		

Landelijke projectontwikkeling en -acquisitie

kader een workshop gegeven over fondsenwerving

goed te koppelen aan regionale vraagstukken

bij vermogensfondsen. De presentatie is op intranet

en opschaling van provinciale projecten

gedeeld.

Door een goede inbedding van de netwerkdirecteur
wordt onze landelijke acquisitie kansrijker. Een goede
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Delen in de backoffice, gezamenlijke inkoop
en expertise

profileren, te communiceren over elkaars successen

Hiermee willen we de kwetsbaarheid van individuele

en als eenheid naar buiten te treden. Het communi-

federaties verkleinen en waar mogelijk collectieve voor-

catieplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

delen halen. Hier is aan gewerkt door o.a. gezamenlijk

van oktober. In 2017 zijn alle federaties overgestapt

het databeveiligingsbeleid op te zetten en hierover

op een nieuw, gezamenlijk, CRM-systeem. Hiermee

te communiceren waardoor alle federaties dat nu op

kunnen we ons relatiemanagement beter inrichten.

orde hebben. Daarnaast is een afsprakenkader over de

Op communicatiegebied zijn in 2017 veel producten

huisstijl ‘as is’ vastgesteld, en is een gezamenlijk afwe-

opgeleverd zoals formats en sjablonen die alle NMF’s

gingskader voor de beloning directeuren goede doelen

kunnen gebruiken. Ook is eind 2017 het gezamenlijke

vastgesteld (wat de besturen/rvt’s van de federaties als

project gestart om de corporate websites te vernieu-

leidraad kunnen gebruiken).

wen en interactiever te maken.

Organisatieontwikkeling
De prioriteiten op het gebied van onze organisatieontwikkeling lagen in 2017 op:
1

Personeelsbeleid: delen, professionaliseren
en ontwikkelen

Doel is het verkleinen van de afhankelijkheid van
federaties van directeuren door verdere professionalisering medewerkers, kennisdeling te stimuleren
en kansen beter benutten door flexibeler om te gaan
met provinciegrenzen. Dit punt is onder andere
opgepakt door het organiseren van een aantal
collectieve trainingen voor de projectleiderspool
(o.a. fondsenwerving, acquisitie/netwerken en
intervisie) en een training projectmatig werken
voor nieuwe/junior medewerkers. Daarnaast is op
intranet diverse relevante p&o-informatie gedeeld.
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2.4	Activiteiten van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft, naast haar formele taken

Daarnaast zijn in 2017 twee landelijke bijeenkomsten

zoals beschreven in paragraaf 1.3, twee maal een

georganiseerd voor leden van de Raden van Toezicht/

informele bijeenkomst gehouden; een voorjaars- en

Advies of bestuur van de federaties. Ook leden van de

een najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn

RvT NMF’s zijn hierbij aangeschoven. Naast onderlinge

bedoeld voor reflectie en sparren van de RvT op de

kennismaking is gesproken over de ontwikkeling van

meer strategische onderwerpen. Tijdens de voor-

de samenwerking en de ambities op netwerkontwik-

jaarsbijeenkomst stond het acquisitieplan centraal,

keling en acquisitie.

tijdens de najaarsbijeenkomst is gesproken over het
communicatieplan en de USP’s van de NMF’s.

 In 2017 werd er een serie bijeenkomsten Meet & Eats over
de verduurzaming van ons voedselsysteem georganiseerd
door de Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen.

Levendige discussies
tijdens de Meet & Eat
bijeenkomsten in
Drenthe en
Groningen
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2.5 Toekomstparagraaf
De heidagen in november 2016 vormden de start

Vooruitblik 2018

van een ontwikkelpad van de federaties en de

Het werkplan 2018 beschrijft op hoofdlijnen de

onderlinge samenwerking. We hebben vastgesteld

speerpunten, strategie en financiële kansen en geeft

dat we grote ambities hebben, die we in een

de gewenste resultaten voor 2018. De inhoudelijke

weerbarstige praktijk moeten realiseren. We streven

prioriteiten zijn in lijn met het meerjarenbeleidsplan.

een grotere maatschappelijke impact na en willen

In de landelijke projecten worden de gewenste

onze organisaties toekomstbestendiger maken.

resultaten verder geconcretiseerd. De verwachte

Door onze onderlinge samenwerking te inten

inkomsten en de geplande besteding van de middelen

siveren kunnen we de afzonderlijke federaties

aan het goede doel en aan concrete programma’s en

versterken. Zoals hierboven gemeld hebben we

activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2018

hier in 2017 op een programmatische manier

(zie bijlage 3 van het financiële jaarverslag).

aan gewerkt. Met regelmaat heeft het bestuur
gesproken over de voortgang hiervan.

De sleutel voor
een groene, gezonde,
duurzame en sociale
samenleving ligt bij
bewoners zelf.
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Doorkijk naar de komende jaren

We hebben in die context besloten om inhoudelijk

Een delegatie van het bestuur heeft in 2017 twee

verder te verdiepen op vormen van maatschappelijk

keer een toekomstsessie gehouden waarin de

ondernemen. Dit werken we in 2018 verder uit.

ontwikkelingen op de middellange termijn centraal

Daarnaast blijft de overheid een belangrijke (financiële)

stonden. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over:

partner voor ons. Het ontwikkelen en bestendigen van

1

2

3

Wat er gebeurt in de wereld en hoe kunnen we

nieuwe relaties met de overheid, fondsen en het Rijk

daar op anticiperen: welke scenario’s kunnen

blijft een belangrijke basis. Voor onze rol als vertegen-

zich voordoen?

woordiger van natuur en milieu en zeggingskracht

Welke kansen en bedreigingen en welke

is behoud van onze onafhankelijkheid een absolute

alternatieven zijn denkbaar om op die

voorwaarde. De bijdrage van de Postcode Loterij

veranderingen in te spelen?

stelt ons mede in staat onze onafhankelijke rol te

De mogelijke rollen en strategieën binnen

blijven vervullen.

>

die alternatieven: wat kunnen we doen om
4

op de veranderingen in te spelen?

De resultaten van de toekomstsessies zijn besproken

De eisen die dat stelt aan onze organisaties

in het bestuur en de Raad van Toezicht. In 2018 werken

en ons als netwerk: wat betekent dat voor

we hier aan verder.

onze organisaties?
Hoofdpunten meerjarenbeleidsplan
Na discussie is hieruit een overkoepelende strategie

In 2016 is het meerjarenplan 2016-2021 vastgesteld.

geïdentificeerd, en de belangrijkste instrumenten/

Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis voor de

werkwijzen om dat te bereiken: Leidend is onze

jaarwerkplannen. Hierin zijn de volgende inhoudelijke

eigen uitvoeringsagenda: Het realiseren van con

speerpunten opgenomen:

crete impact door het bieden van oplossingen en
laten zien van resultaten, waarbij we de koppeling
leggen tussen inhoud en de menskant.

De NMF’s zetten zich in voor een samenleving die:
 inzet op zo min mogelijk maar in ieder geval

Financiële kansen

schone energie;

Een nadrukkelijke uitkomst van deze toekomstsessies

 landschap en natuur beschermt en ontwikkelt;

is dat we werk willen maken van sociaal ondernemer-

 haar voetafdruk verkleint door de economie

schap vanuit onze kernwaarden.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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2 De activiteiten van de Natuur en Milieufedeaties in 2017

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 verkleinen door de economie
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 voetafdruk

van burgers en bedrijven

werken aan bescherming

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

die zich inzetten voor natuur

in de levenscyclus van

duurzame energievoorziening
en stimuleren overheden
en bedrijven om energie

en landschap.
	Creëren draagvlak voor en

producten
	Creëren draagvlak voor

besparing en duurzame

behartigen de belangen van

proces- en productinnovatie

energieopwekking in

natuur en landschap in het

o.a. door de burger/

Nederland te verhogen.

provinciale en gemeentelijke

consument hierbij nadruk

beleid.

kelijk 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.

(dicht bij huis) te versterken.

keten zich sluit.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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2 De activiteiten van de Natuur en Milieufedeaties in 2017
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2.6 Begroting 2018
7 december 2017
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Begroting 2018
400.000

12,69%

2.250.000

71,41%

500.000

15,87%

1.000

0,03%

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

3.151.000

BESTEED AAN DOELSTELLING
Bijdragen aan milieufederaties

1.416.000

44,94%

Bijdragen aan milieucentra

187.200

5,94%

Organisatiekosten stichting

214.820

6,82%

Activiteiten van de stichting

127.400

4,04%

Samenwerkingsprojecten eigen middelen

239.510

7,60%

Samenwerkingsprojecten

900.000

28,56%

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING
Beheer en administratiekosten
Tekort/overschot

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

3.084.930
66.070

2,10%

0

0,00%
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3 De financiële positie
van de Stichting
3.1 Staat van Baten en Lasten
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een negatief

Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves

resultaat van € 64.035. Begroot was een negatief

en wordt bestemd in de begroting 2018.

resultaat van € 108.784,- een positief verschil
derhalve van € 44.749,-. Dit verschil wordt voor het

Aan de doelstelling werd in totaal € 2.399.451,-

grootste deel verklaard door de volgende posten:

uitgegeven. Dat is 100 % van het totaal van de baten

	Aan ‘Communicatie’ is € 19.500 minder besteed.

(in 2016 was dit 95,0 %). Hiervan is 9,4% uitgegeven

Dit hing samen met de voorbereidingen aan

aan de organisatie van de samenwerking. Aan

veranderingen in de websites en het gezamenlijk

activiteiten van de samenwerkende Natuur en

intranet. Hier wordt in 2018 in geïnvesteerd.

Milieufederaties is 4,2 % besteed en aan samen

Bestedingen hieraan zijn in 2017 om die reden

werkingsprojecten 19,5%. Aan activiteiten van de

sober gehouden.

stedelijke milieucentra is 7,8 % uitgekeerd en aan de

	Aan deskundigheidsbevordering is minder
uitgegeven dan voorzien doordat de collectieve

afzonderlijke milieufederaties 59,1 % als bijdrage
aan hun eigen activiteiten.

trainingen goedkoper uitvielen.
	Aan acquisitie/projectontwikkeling is minder

In 2017 is 94,6% van alle toekenningen in Stichting

uitgegeven dan voorzien, totaal ca. € 13.000,-.

De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de

Dit komt vooral doordat de projectvoorstellen

Nationale Postcode Loterij.

voor de Postcode Loterij in een vroeg stadium
zijn afgewezen.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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3 De financiële positie van de Stichting

>

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
een continuïteitsreserve. Het Algemeen Bestuur heeft
voor wat betreft de continuïteitsreserve besloten

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

deze aan te houden op een bedrag van € 350.000,
waarvan € 80.000,- ten behoeve van continuïteit

De continuïteitsreserve is in 2017 gehandhaafd op

van de organisatie voor een half jaar, € 70.000,- voor

€ 350.000,-. De overige reserves zijn in 2017 afge-

onvoorziene uitgaven, en € 200.000 als risicoreserve

nomen van € 108.784 naar € 44.749. Dit zal in 2018

voor projecten. De bestemmingsreserve (€ 2.250.000)

worden bestemd. De liquiditeiten van de stichting

betreft de bate van een jaar van de Nationale Postco-

zijn ondergebracht op een spaarrekening, waar geen

de Loterij, die in een volgend jaar door de stichting

vermogensrisico’s aan verbonden zijn.

ontvangen en besteed wordt. Dit betreft loterijgelden die door de Nationale Postcode Loterij in 2017
verworven zijn en die conform richtlijn 650 betrekking hebben op het verslagjaar van de stichting. Op
de balans is dan ook een vordering op de Nationale

 In Zwolle werden tijdens burendag ruim 20.000

Postcode Loterij opgenomen voor hetzelfde bedrag.

bloembollen in de grond gepoot.

foto: Dirk-Jan Gjeltema
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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: Jan Stokkers
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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
2017 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.
Gebiedsregisseur voor De Hattemerpoort
Gelderse Natuur en Milieufederatie
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is

een aantrekkelijk gebied voor flora en fauna, waar

door de provincie aangewezen als gebiedsregis-

ook inwoners en recreanten van kunnen genieten

seur voor Hattemerpoort. De GNMF bewaakt onder

al wandelend en fietsend over de vele paden die de

andere de voortgang en de planning, overlegt en

Hattemerpoort rijk is.’

stuurt waar nodig de partijen aan en is aanspreekpunt voor derden.

Binnen ‘Hattemerpoort’ werkt de GNMF samen met
Provincie Gelderland, Gemeente Heerde, Gemeente

‘De Hattemerpoort is een groene verbindingszone

Hattem, LTO-Noord, Waterschap Vallei en Veluwe,

tussen de Veluwe en de IJssel, van bijna 2400 hectare.

Rijkswaterstaat en met Geldersch Landschap en

Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren.

Kasteelen.

Daarom willen we het gebied versterken. Dit doen we
onder andere door obstakels weg te nemen, zodat

 De Gelderse Natuur en Milieufederatie is gebiedsregisseur

dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de IJssel

voor Hattermerpoort, een groene verbindingszone tussen de

kunnen trekken en omgekeerd. Ook maken we het

Veluwe en de IJssel.

gebied aantrekkelijker met de aanleg van nieuwe
natuur, die als voedingsbodem dient voor verschillende (nieuwe) planten- en diersoorten. Andere belangrijke doelen om het gebied te versterken zijn de
herontwikkeling/kwaliteitsverbetering van recreatieterreinen en het uitbreiden en verbeteren van
recreatieroutes.
Het realiseren van de verschillende deelprojecten
doen we samen met inwoners, overheden en organisaties. Samen maken we van de Hattemerpoort

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs
ZMf
In Zeeland heeft de ZMf samen met Het Groene

met het Zeeuwse bedrijfsleven, in zogenaamde Living

Brein Roots, stichting Switch, ZB l Planbureau en

Labs. Een living Lab is een broedplaats waar onderwijs

Bibliotheek van Zeeland een community opgericht.

en bedrijfsleven concreet samenwerken aan inge-

In deze Zeeuwse Community of Practice Circulaire

brachte casus. Er is gestart met een pilot van vier

Economie en Onderwijs (CoP CE & Onderwijs)

circulaire vraagstukken uit het Zeeuwse bedrijfsleven.

werken scholen en bedrijven samen aan ‘circular
economy redesigning’: de transitie naar een

Onderwijs van de toekomst

circulaire economie. Het doel van het initiatief is

Docenten van deelnemende scholen bereiden zich

om Zeeuwse bedrijven - met hulp van en door

voor door middel van een docententraining aan de

innovatief onderwijs - stappen te laten nemen

Fontys Hogeschool. Er wordt daarbij aandacht

richting een circulaire economie.

besteed aan didactische strategieën en (les)methodes
over ‘circular economy redesigning’: hoe richt je

Vraagstukken van het Zeeuws bedrijfsleven centraal

onderwijs in om leerlingen de competentie ‘circulair

In de Zeeuwse CoP CE & Onderwijs worden leerlingen /

ontwerpen’ te laten ontwikkelen? Wat moet je kennen

studenten door bedrijven uitgedaagd om na te denken

en kunnen om antwoord te vinden op circulaire

over het (her)ontwerp van het productieproces van

vraagstukken? Deze training bereidt docenten voor

concrete producten volgens het gedachtengoed van

op de Living Labs rondom een circulair vraagstuk.

de circulaire economie. In het programma ontwikkelen leerlingen/studenten zich in de competentie

CoP CE & Onderwijs helpt het Zeeuwse bedrijfsleven

‘circulair denken’ en professionaliseren docenten zich

verder in stappen richting circulair ondernemen en

op het terrein van didactiek van onderwijs voor een

brengt tevens innovatie in het onderwijs. Dit project

circulaire economie. Zowel leerlingen als docenten

wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie

doen ervaring op in een vernieuwende samenwerking

Zeeland.

 De Zeeuwse Community of Practice (CoP) Circulaire Economie & Onderwijs is een nieuw samenwerkingsverband die ondernemers naar een circulaire bedrijfsvoering stimuleert en Zeeuwse studenten klaarstoomt voor de arbeidsmarkt van morgen.
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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.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies
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Bijlage 2 Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties
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1.	Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
De scheiding van toezicht houden, besturen en

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werk-

uitvoeren is statutair vastgelegd en verder

begroting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en

uitgewerkt in een huishoudelijk reglement en

de jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar

het ‘Handboek’. In het huishoudelijk reglement

een meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.

staat beschreven hoe de diverse organen zijn

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de

samengesteld en wat de verantwoordelijkheden,

samenwerkingsprojecten op agenda en worden er

bevoegdheden en taken van de diverse organen

strategische kwesties bediscussieerd.

zijn, alsmede binnen welk mandaat men werkt.
De inrichtingsprincipes, protocollen en afspraken

Er zijn in het bestuur een beperkt aantal portefeuille

zijn vastgelegd in het Handboek. Hieronder

houders aangesteld die de inhoudelijke strategie en

wordt in grote lijnen beschreven hoe de diverse

de positionering van de NMF’s op een thema

verantwoordelijkheden 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

regio Noord, Midden en Zuid en twee extern zijn

per project een opdrachtgever aangesteld (een

geworven. Uiteraard voldoen de leden aan de

bestuurslid of de netwerkdirecteur), die binnen het

statutaire 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 een

jaarwerkplan, de jaarrekening en het jaarverslag,

breed ontwikkelprogramma opgezet voor een pool

alsmede de meerjarenbeleidsplannen- en begrotin-

van landelijk projectleiders, met training en scholing,

gen. De Raad van Toezicht laat de beleidsvorming

wat we blijven doorontwikkelen. De voorbereiding

en beleidsuitvoering, waaronder het financieel

en uitvoering van het beleid wordt ondersteund

beheer, over aan het Bestuur.

door een klein facilitair bureau bestaande uit een
netwerkdirecteur, netwerksecretaris, een admi-

Het bestuur bestaat uit de 12 directeuren van de

nistrateur, een communicatiemedewerker en een

milieufederaties. De voorzitter is uit hun midden

secretaresse.

benoemd. De dagelijkse leiding berust bij een
dagelijks bestuur, bestaande uit 3 bestuursleden
waaronder de voorzitter.
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2.	Optimale besteding van middelen, effectiviteit en doelmatigheid
Er wordt effectief en doelmatig gewerkt waardoor

Evaluatie op organisatieniveau

middelen optimaal besteed kunnen worden aan het

	Evaluatie van de samenwerking: tijdens de

realiseren van de doelstelling. Hiervoor hanteert de

looptijd van een meerjarenbeleidsplan wordt de

Stichting een aantal procedures en instrumenten.

samenwerking tussentijds geëvalueerd en aan het

Deze staan omschreven in het huishoudelijk

einde van de periode. De tussentijdse evaluatie

reglement en het Handboek. In grote lijnen:

is m.n. 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 het

werkplan met richtinggevende, toetsbare doelen

einde van de beleidsperiode is m.n. gericht op de

	Het jaarwerkplan met richtinggevende en toets-

voortzetting in de volgende beleidsperiode, zowel

bare doelen wordt jaarlijks voorbereid door het

wat betreft de inhoud van de samenwerking als de

dagelijks bestuur (DB), vastgesteld in het Bestuur

organisatiestructuur.

en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

	Evaluatie functionarissen: jaarlijks vinden functio-

Dit principe is vastgelegd in de statuten en het

neringsgesprekken plaats tussen/met de diverse

Handboek van de Stichting.

functionarissen: het functioneren van het DB door
het bestuur; het functioneren van de portefeuille

Vertaling van het jaarwerkplan in een werkbegroting

houders door het DB; het functioneren van

	De jaarlijkse begroting, zoals vastgesteld door

opdrachtgevers door het DB; het functioneren van

het bestuur en goedgekeurd door de Raad

de netwerkdirecteur door het DB; het functioneren

van Toezicht, wordt nader uitgewerkt in een

van de netwerksecretaris door de netwerkdirecteur.

werkbegroting die rechtstreeks gerelateerd is
aan het jaarwerkplan.

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

Financiële rapportages

het jaar en een eindrapportage in december, als

	Het DB bewaakt de bestedingen door middel

onderdeel van de voortgangsrapportage over de

van financiële rapportages aan het bestuur

uitvoering van het jaarwerkplan en het meerjaren-

waarin verslag wordt gedaan van de realisatie

beleidsplan. Ieder project wordt afgesloten met

van de bestedingen op dat moment.

een uitgebreide projectevaluatie, dat onderdeel
uitmaakt van de eindrapportage aan het bestuur.

Verslaglegging op organisatieniveau
	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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Bijlage 2 Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties

	Financiële en inhoudelijk tussenrapportages
vinden plaats zoals vastgelegd in de samenwer-

project ondertekenen de deelnemende federaties

kingsovereenkomst en/of zoals bepaald door de

een overeenkomst waarin de taken en verantwoor-

subsidieverlener. De rapportages worden ter

delijkheden van opdrachtgever, projectleider en

verantwoording voorgelegd aan de opdrachtgever

projectteam zijn vastgelegd alsmede de ver-

en gearchiveerd in de centrale projectadministratie.

plichtingen van de participanten en de financiële

>

	Eindrapportage en evaluatie: zoals vastgelegd in

afhandeling. Daarnaast wordt voor ieder landelijk

het Handboek en/of zoals bepaald door de subsidie-

projecten een projectcontract opgesteld dat

verlener. De evaluatie (zowel doelbereik als proces)

dieper ingaat op de projectdefinitie, de activiteiten,

vindt plaats met de projectdeelnemers en de

begroting en risicomanagement.

opdrachtgever. Het DB krijgt het verslag daarvan ter
kennisname. Eénmaal per jaar worden leerpunten
uit de evaluaties in het bestuur besproken.

3. Optimale relatie met belanghebbenden
De belanghebbenden van de Stichting zijn de

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. We willen

vertegenwoordigd zijn en dat de samenwerking

de relatie met hen optimaliseren door professioneel

verankerd is in statuten en participantenovereen-

projectmanagement en door zorgvuldigheid bij de

komst, garandeert een optimale relatie.

vereiste tussentijdse rapportages, de verslaglegging
en de financiële afhandeling van projecten.

Stichting De Provinciale Milieufederaties is sinds 1996
beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Deze

De Stichting heeft geen publieksfunctie. Voor het

relatie dient een wederzijds belang. Jaarlijks wordt

geval er tóch klachten van het publiek binnenkomen

een plan gemaakt hoe de Stichting de relatie met

is er wel een klachtenprocedure. Deze staat op de

de Postcode Loterij wil onderhouden en onder de

website en is opgenomen in het Handboek. Klachten

aandacht wil brengen van het publiek en van bestuur,

over individuele Natuur en Milieufederaties worden

directies en medewerkers van de samenwerkende

doorverwezen naar de betreffende federatie.

Natuur en Milieufederaties. Ook lopende het jaar is
er regelmatig contact over concrete acties waar we
elkaars doelstelling kunnen versterken.
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Bijlage 3
Leden Bestuur en Raad van Toezicht

Leden Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de 12 Natuur- en Milieufederaties.
In 2017 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 tot 1-12-2017

St. Natuur en Milieufederatie Drenthe

Dhr. M.H. Nijboer, Penningmeester vanaf 1-12-2017

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 (tot 1-2-2017)			

Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

Dhr. S. Akkerman (vanaf 16-2-2017)
Dhr. A. Ouwehand

		

Dhr. T. Baars (tot 1-5-2017)			

St. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Mevr. I. von Harras (vanaf 1-5-2017)
Dhr. N. Verdaasdonk (tot 1-6-2017)			

St. Brabantse Milieufederatie

Dhr. O.S. Akinci (vanaf 1-6-2017)
Dhr. J.H. Heijnen

		

St. Milieufederatie Limburg

Leden Raad van Toezicht
In 2017 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 2017

Bestuur
Naam	Nevenfuncties
Dhr. S. Akkerman	Lid Raad van Advies Keygene
Lid Raad van Advies ForFarmers
Lid Bestuur Stichting Kringlooptoets
Dhr. A. Ouwehand	Directeur Bespaar Lokaal
Directeur CO2-bank Zuid-Holland
Lid Adviescommissie Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij,
Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Lid Comité van Toezicht Kansen voor West (EFRO)
Dhr. N. Verdaasdonk

Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta

(tot 1-6-2017)
Dhr. O.S. Akinci

Voorzitter Stichting Boogiedown Nederland

(vanaf 1-6-2017)	Bestuurslid Stichting Pop Overleg Breda
Lid Afdelingsbestuur Water Natuurlijk Brabant
Directeur-eigenaar bureau Selçuk Akinci
Dhr. J.H. Heijnen	Secretaris Stichting Mergellandcorporatie
Voorzitter Stichting Het GroenHuis
Voorzitter Adviescommissie POP3 Limburg
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Leden Raad van Toezicht
Mw. P. Perez Salgado	Bestuurslid Vereniging voor Milieuprofessionals
Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg
Unesco Chair in ‘Knowledge Transfer for Sustainable
Development supported by ICTs’ aan de Open Universiteit
Dhr. J. Leentvaar	Voorzitter Vereniging Zorgboerderijen Flevoland
Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad
Ambassadeur de Lelystadse Uitdaging
Lid Raad van Toezicht Flevolandschap
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

Dhr. T. de Bruijn	Lector Duurzame leefomgeving bij Hogeschool Saxion
Directeur IAA Stedenbouw en Landschap
Lid RvC woningcorporatie Beter Wonen
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Deel II
Financieel jaarverslag

>
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Jaarrekening

5 Jaarrekening 2017					
5.1 Balans per 31 december 2017
(Na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

31 december 2017

31 december 2016

€

€

Vaste activa

1

83.819

58.103

Vorderingen en overlopende activa

2

2.371.121

58.162

Liquide middelen

3

733.041

954.398

3.187.981

1.070.663

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves:
Continuïteitsreserve

4

350.000

350.000

Bestemmingsreserve

5

2.250.000

-

Overige reserves

6

44.749

108.784

2.644.749

458.784

543.232

611.879

3.187.981

1.070.663

Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

7

40

>

>

>

Jaarrekening

5.2 Staat van baten en lasten over 2017		

BATEN

werkelijk 2017

begroting 2017

werkelijk 2016

€

€

€

Ref.

Baten van loterijorganisaties

8

2.181.273

2.280.000

2.249.853

Baten van subsidies van overheden

9

196.881

250.000

191.770

2.378.154

2.530.000

2.441.623

21.331

10.000

42.122

-

-

1.058

2.399.485

2.540.000

2.484.803

Som van de geworven baten
Baten voor de tegenprestatie voor de

10

levering van diensten
Overige baten
SOM DER BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Organisatie van de samenwerking

11

226.331

227.680

158.022

Activiteiten van de samenwerking

12

101.676

146.709

111.884

Samenwerkingsprojecten

13

468.244

609.165

488.195

Bijdragen aan milieucentra

14

187.200

187.200

187.200

Bijdragen aan natuur en milieu

15

1.416.000

1.416.000

1.416.000

2.399.451

2.586.754

2.361.301

federaties

Werving baten

16

-

-

-

Beheer en administratie

17

65.110

66.030

80.843

2.464.561

2.652.784

2.442.144

1.041

4.000

4.240

64.035-

108.784-

46.899

64.035-

108.784-

46.899

64.035-

108.784-

46.899

Som der lasten
Saldo financiële baten en lasten

18

RESULTAAT
Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
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5.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling		
Algemeen

Grondslagen van resultaatbepaling

Stichting De Natuur en Milieufederaties is gevestigd

In 2017 is een stelselwijziging doorgevoerd. De bij-

te Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ.

drage die de stichting ontvangt als beneficiënt van
de Nationale Postcodeloterij wordt met ingang van

De doelstelling van de stichting is:

het boekjaar 2017 verantwoord in het jaar waarop

	het versterken van het werk en de positie van de

zij betrekking heeft. Per einde boekjaar wordt voor

provinciale Milieufederaties in de diverse provincies

het te ontvangen bedrag een vordering en een

door het samenwerken, door het uitwisselen van

bestemmingsreserve op de balans opgenomen.

informatie, kennis en inzicht en door het coördine-

Dit is in overeenstemming met de gewijzigde

ren van gezamenlijke belangenbehartiging.

Richtlijn Fondsenwervende Organisaties.

	het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee
de activiteiten van de provinciale Milieufederaties

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de

financieel te ondersteunen ten behoeve van het

baten beschikbaar voor doelstelling en de beste

behartigen van de belangen van natuur en milieu.

dingen over het jaar.

	voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder-

De baten worden verantwoord in het jaar waar deze

lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

betrekking op hebben.Voorzover de baten gebruikt
worden voor de (mede)financiering van projecten

Inrichting jaarrekening

worden zij verantwoord in de verslagperiode waarin

De jaarrekening is ingericht conform de Richtlijn

de projectkosten worden gemaakt. Niet bestede

Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).

projectgelden worden op de balans geactiveerd als
nog te besteden projectgelden.

Grondslagen voor waardering
Vaste activa

De kosten worden toegerekend aan de verslagperiode

De vaste activa worden gewaardeerd tegen aan-

waarop zij betrekking hebben.

schafprijs onder aftrek van een lineaire afschrijving.
Overige activa en passiva
Overige activa en passiva worden gewaardeerd op
nominale waarde.
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5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

€

€

1. Immateriële vaste activa
Aanschafwaarde

58.103

-

Cumlatieve afschrijvingen

-

-

Boekwaarde per 1 januari

58.103

-

Investering

46.671

58.103

Afschrijving

20.955

-

Boekwaarde per 31 december

83.819

58.103

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 is er afgeschreven op het volledige investeringsbedrag.
Het volledige investeringsbedrag betreft de aanschafwaarde van het CRM-systeem minus bijdragen van de 12 provinciale
natuur en milieufederaties. De afschrijvingen zijn verantwoord bij de samenwerkingsprojecten als "gezamenlijk CRM".

2. Vorderingen en overlopende activa
De post kan als volgt worden toegelicht:
Loterijgelden Nationale Postcodeloterij

2.250.000

-

Leningen

70.000

-

Debiteuren

12.408

2.300

203

-

28.513

52.505

9.997

3.357

2.371.121

58.162

Te ontvangen omzetbelasting
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

Met ingang van voorliggende jaarrekening wordt er per einde van het jaar een vordering opgenomen op de Nationale
Postcodeloterij. Het bedrag betreft de toezegging van Nationale Postcodeloterij, begin 2018, op basis van een meerjarige
overeenkomst. De bron van het bedrag ligt bij de loterijgelden die in 2017 door de Nationale Postcodeloterij zijn ontvangen.
Dit is een stelselwijziging t.o.v. het jaarverslag 2016. Het bedrag bij leningen (€ 70.000) betreft een renteloze lening aan de
natuur en milieufederatie Noord-Holland, welke begin 2017 is verstrekt en in termijnen in 2019 en 2020 zal worden terugbetaald. Van de post "nog te ontvangen bedragen" heeft € 26.999 betrekking op het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat betreffende de subsidie voor de Milieustudie Draagvlak en Participatie.
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017)
31 december 2017

31 december 2016

€

€

Triodos zakelijke rekening

246.790

122.834

ASN sparen zakelijk

486.251

831.564

733.041

954.398

3. Liquide middelen

Deze bedragen zijn direct opeisbaar.
PASSIVA
Reserves
De reserves en fondsen zijn samengesteld uit een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve en overige reserves.
De stichting streeft naar het aanhouden van een zo klein mogelijk eigen vermogen. Indien de continuïteitsreseserve het
gewenste niveau heeft bereikt wordt een eventueel positief resultaat toegevoegd aan de Overige Reserves. Deze Overige
Reserves worden in het daaropvolgende jaar bestemd, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk beperkt blijft tot een
continuïteitsreserve om de continuïteit te waarborgen. De zorg voor continuïteit is te onderscheiden in:
a) waarborgen dat de kosten van de organisatie voor minstens een half jaar gedragen kunnen worden
b) opvangen van onvoorziene uitgaven
c) opvangen van tegenvallers bij projecten (overschrijding van projectbegrotingen is uiteraard geen beleid)
Het Algemeen Bestuur heeft er voor wat betreft de continuïteitsreserve besloten deze aan te houden op 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 bestemmingsreserve betreft de bate van de Nationale
Postcodeloterij , die in het volgend jaar door de stichting ontvangen en besteed wordt. Dit betreft loterijgelden die door
de Nationale Postcodeloterij in 2017 verworven zijn en die conform de richtlijn 650 betrekking hebben op het verslagjaar van
de stichting. Dit is een stelselwijziging t.o.v. het jaarverslag 2016. Op de balans is dan ook een vordering op de Nationale
Postcodeloterij opgenomen voor hetzelfde bedrag.				
De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden toegelicht:
4. Continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve organisatiekosten Stichting
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar
Stand per 31 december

80.000

80.000

-

-

80.000

80.000

70.000

70.000

-

-

70.000

70.000

Reserve onvoorziene uitgaven
Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar
Stand per 31 december
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017)
Risicoreserve voor projecten
31 december 2017

31 december 2016

€

€

200.000

200.000

-

-

Stand per 31 december

200.000

200.000

Totaal continuïteitsreserve per 31 december

350.000

350.000

-

-

Stelselwijziging 2017

2.250.000

-

Stand per 31 december

2.250.000

-

Stand per 1 januari

108.784

61.885

Mutatie boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)

64.035-

46.899

Stand per 31 december

44.749

108.784

77.693

16.871

5.537

4.583

-

3.037

8.210

5.370

Stand per 1 januari
Onttrekking/toevoeging boekjaar

5. Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari

6. Overige reserves

7. Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Af te dragen omzetbelasting
Reservering vakantiegeld
Nog te besteden projectgelden loterijgelden
van de Nationale Postcodeloterij
Nog te besteden projectgelden overheden (1)
Nog te betalen bedragen aan federaties
Overige nog te betalen bedragen

211.335

142.608

1.885

130.343

177.679

233.871

60.893

75.196

543.232

611.879

(1) De hier vermelde bedragen betreffen ontvangen subsidiegelden
in 2017 of eerder maar waarvan de realisatie in 2018 of later plaats vindt.
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017)
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 samenwerking, Activiteiten van de samenwerking, Samenwerkingsprojecten en Bijdragen aan milieufederaties. Hieronder staan
overzichten waarin bedragen zijn opgenomen die per einde van het jaar ontvangen of betaald dienen te worden van/aan
de 12 natuur- en milieufederaties. Tevens heeft stichting De Natuur en Milieufederaties verplichtingen aan de federaties
bij de post Nog te besteden projectgelden.
31 december 2017

31 december 2016

€

€

-

-

267

-

-

-

267

-

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie

2.925

-

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

2.834

-

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

2.300

-

-

-

245

-

Te ontvangen van de natuur- en milieufederaties per
31 december m.b.t. debiteurensaldo
Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen
Stichting Friese Milieufederatie
Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe
Stichting Natuur en Milieu Overijssel

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht
Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

2.300

-

Stichting Brabantse Milieufederatie

Vereniging ZMf

758

2.300

Stichting Milieufederatie Limburg

512

-

12.408

2.300
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017)
31 december 2017

31 december 2016

€

€

Verschuldigd per 31 december 2017 aan milieufederaties
m.b.t. crediteurensaldo
Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen

3.160

-

Stichting Friese Milieufederatie

7.027

-

10.243

-

-

-

6.080

-

-

1.360

4.980

-

20.388

4.861

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

-

-

Vereniging ZMf

-

-

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe
Stichting Natuur en Milieu Overijssel
Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie
Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland
Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

Stichting Brabantse Milieufederatie

800

-

Stichting Milieufederatie Limburg

169

1.600

52.847

7.821
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(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017)
31 december 2017

31 december 2016

€

€

13.490

5.680

6.640

27.864

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

24.550

19.150

Stichting Natuur en Milieu Overijssel

27.160

45.132

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie

15.272

13.220

5.530

1.850-

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

20.924

11.000

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht

39.965

46.280

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

14.218

32.000

160

-

8.810

35.395

960

-

177.679

233.871

Verschuldigd per 31 december 2017 aan milieufederaties
m.b.t. de post "nog te betalen posten"			
Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen
Stichting Friese Milieufederatie

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

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 2017 is aldus een bedrag van € 17.476 in rekening gebracht, zijnde 19,6% van de totale huurlasten
van de NMU. De huurlasten voor 2018 zijn door de NMU geschat op € 14.060. De hogere kosten in 2017 hadden deels te
maken met de kosten van verhuizing.							
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5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

€

€

€

2.250.000

2.250.000

2.250.000

68.727-

30.000

147-

2.181.273

2.280.000

2.249.853

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

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.
Naast de reguliere bijdrage, op grond van de overeenkomst, van de Nationale Postcodeloterij wordt deze post aangevuld
met baten uit voorgaande jaren als dekking van de kosten die in het boekjaar zijn gemaakt voor de verschillende samenwerkingsprojecten en verminderd met het deel van de bijdrage die in een volgend jaar als dekking wordt verantwoord .
Dit op grond van de systematiek dat een bijdrage volledig wordt opgenomen in het jaar van toekenning waarbij voor het
niet bestede deel een post wordt opgenomen onder de noemer 'nog te besteden projectgelden' die onder de kortlopende
schulden wordt verantwoord.					

9. Baten van subsdies van overheden
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

196.881

250.000

191.770

196.881

250.000

191.770

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een subsidie verleend voor het project Milieustudie Draagvlak
en Participatie. Het gaat in deze milieustudie om een actief proces dat erop gericht is om de realisatie van projecten van
windmolens op land te versnellen. Deze studie wordt samen met de stichting Natuur en Milieu uitgevoerd. De looptijd
van het project is van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2018. De totale subsidie van het ministerie bedraagt € 329.000,
waarvan € 158.682 in deze jaarrekening is verantwoord.
Ook van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een subsidie ontvangen voor transitie naar een meer
natuurinclusieve landbouw. In Friesland en Noord-Holland zijn in dit kader twee projecten uitgevoerd. Het totale subsidiebedrag is € 49.637 waarvan € 36.287 in 2017 is verantwoord.
Verder nemen de Natuur en Milieufederaties deel aan het door de Europese Unie gefinancierde project Life IP PAF Delta
Nature. Voor de duur van 5 jaar ontvangt de stichting hiervoor € 22.500. In 2017 is daarvan € 1.912 besteed. Penvoerder
van dit project is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2017)
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

€

€

€

10. Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten		
NUON

10.000

-

10.000

Fudura

9.000

-

-

Baten Nacht van de Nacht

2.331

-

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

-

-

24.884

Nederlandse Golffederatie

-

-

7.238

niet gespecificeerd

-

10.000

-

21.331

10.000

42.122

In 2017 is er een bijdrage ontvangen van NUON t.b.v. Nacht van de Nacht. Daarnaast zijn er bijdragen ontvangen voor
masterclasses gedurende de Nacht van de Nacht. Het bedrag van Fudura betreft een bijdrage voor het project Buurkracht.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

50

>

>

>

Jaarrekening

(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2017)
werkelijk 2017

werkelijk 2016

€

€

38.776

27.152

2.621

1.769

286

457

173.437

149.937

Servicepunten Energie / Energie-initiatieven

71.006

70.276

Nacht van de nacht

50.188

44.625

Natuurinclusieve landbouw

36.287

13.350

Agrarisch Natuurbeheer

25.605

44.480

Gezamenlijk CRM

22.818

-

Voetafdruk

10.216

8.478

Circulrie economie

9.977

-

Buurkracht

9.000

-

CRM proces

6.400

13.480

Omgevingswet

4.854

10.158

Duurzaam Door

4.000

46.340

Life Delta Natuur

1.912

703

Gezamenlijke intranet en websites

727

-

Voedselcampagne

133

-

Participatie en omgevingswet

-

24.884

Chemievrij beheer sportvelden

-

13.880

Greendeal sportvelden

-

7.280

Wind op Land

-

6.544

Energiebesparing

-

3.520

Organiseren bijeenkomst NGF

-

950

468.244

488.263

13. Samenwerkingsprojecten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Materiële projectkosten, inclusief personele inzet van de federaties:			
Milieustudie Draagvlak en Participatie
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(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2017)
werkelijk 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

€

€

€

1.277

4.000

4.694

236-

-

454-

1.041

4.000

4.240

18. Saldo financiële baten en lasten
Ontvangen rente
Bankkosten

In voorgaande jaarrekeningen werd de ontvangen rente verantwoord onder de diverse baten en werden de bankkosten
verantwoord onder de bureaukosten.				
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5.6 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

Begroot

Werkelijk

samenwerking

van de

werkings-

milieucentra

milieu-

baten

administratie

2017

2017

2016

samenwerking

projecten

Bijdrage aan milieucentra

federaties
187.200

Bijdrage aan milieufederaties
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten

1.416.000

187.200

187.200

1.416.000

1.416.000

206.804

38.776

12.926

258.506

261.100

181.016

13.981

2.621

874

17.476

15.000

11.793

1.528

287

95

1.910

4.500

2.591

7.998

7.998

7.000

6.958

4.018

3.200

1.702

43.217

45.000

64.115
67.320

Accountantskosten
Overige organisatiekosten

187.200
1.416.000

4.018

Bestuurskosten

43.217

Samenwerking milieufederaties

57.929

57.929

80.000

Communicatiekosten

17.614

17.614

37.000

7.960

Overige samenwerkingskosten

26.133

26.133

29.709

36.604

426.560

567.075

458.885

2.464.561

2.652.784

2.442.144

426.560

Materiële projectkosten
226.331

101.676
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De uitgaven van de Stichting zijn te verdelen over

werking, en de overige organisatiekosten, worden

vijf categorieën doelstellingen, namelijk:

toegerekend aan de Organisatie van de samenwerking.

>

	Organisatie van de samenwerking. Dit betreft
Het financiële resultaat van 2017 komt uit op € 64.035

kosten van het bureau van de Stichting.

negatief. Begroot was een resultaat van € 108.784 ne-

	Activiteiten van de samenwerkende 12 milieu
federaties: activiteiten die ondernomen worden

gatief, een verschil van € 44.749. Dit verschil wordt voor

om de samenwerking te organiseren en te onder-

het grootste deel verklaard door de volgende posten:

steunen, maar die niet direct te maken hebben

	Aan “Communicatie” is zo’n € 19.500 minder

met de inrichting en beheer van de organisatie.

besteed dan voorzien. Dit hing samen met de

	Samenwerkingsprojecten

voorbereidingen aan veranderingen in de websites

	Bijdragen aan milieucentra

en het gezamenlijke intranet. Hier wordt in 2018

	Bijdragen aan natuur en milieufederaties		

in geïnvesteerd. Bestedingen zijn in 2017 om die
reden sober gehouden.

			
De toerekening van de uitvoeringskosten aan de

	Aan deskundigheidsbevordering (vallend onder

doelstellingen vindt plaats op basis van werkelijk

“Samenwerking milieufederaties”) is minder

gemaakte kosten. De personele kosten worden toe-

uitgegeven dan voorzien (€ 8.000) doordat de

gerekend op basis van een schatting van het aantal

collectieve trainingen goedkoper uitvielen.

werkelijk bestede uren. Daarbij wordt uitgegaan dat

	Aan acquisitie/projectontwikkeling (vallend onder

80% van de tijd van het personeel besteed wordt aan

“Samenwerking milieufederaties”) is minder uit-

Organisatie van de samenwerking, 15% aan samen-

gegeven dan voorzien (€ 13.000). Dit komt vooral

werkingsprojecten en 5% aan beheer en administratie.

doordat de projectvoorstellen voor de Postcode
loterij in een vroeg stadium zijn afgewezen.

Alle overheadkosten, zijnde de kosten voor personele
ondersteuning van de samenwerking, de huisvestings-

De lagere besteding aan materiële projectkosten

en bureaukosten naar rato van de uren personeel die

heeft geen direct gevolg voor het resultaat aangezien

ingezet worden voor de ondersteuning van de samen-

ook de baten die hier tegenover staan lager zijn."

In 2017 had de stichting een gemiddelde personeelsbezetting van 2,5 fte. Er waren medewerkers in dienst voor de
volgende functies:
functie

uren/week

periode

netwerkdirecteur

32

1-jan-2017

31-dec-2017

netwerksecretaris

26

1-jan-2017

15-mrt-2017

32

16-mrt-2017

31-dec-2017

8

1-jan-2017

31-mrt-2017

16

1-apr-2017

31-dec-2017

20

1-jan-2017

31-dec-2017

secretariaat

communicatie
Daarnaast zijn functionarissen door de stichting ingehuurd.
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Verantwoording bezoldiging directie en toezichthouders
Stichting De Natuur en Milieufederaties had in 2017 geen bezoldigd bestuur. Bestuurlijke taken worden gedaan door
directeuren van de 12 aangesloten Natuur- en Milieufederaties binnen de tijd dat zij zijn aangesteld bij de eigen organisatie.
Het toezichthoudende orgaan (Raad van Toezicht) bestaat uit 5 leden: 3 leden op voordracht van de Natuur en -Milieu
federaties uit de regio`s Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden. Zij ontvangen geen bezoldiging. 		
					
De directie werd in 2017 gevormd door mevr. J. Van de Pas. Er was een dienstverband met haar voor 32 uur per week.
Haar jaarinkomen bedroeg € 64.308; daarnaast ontving zij een pensioenvoorziening van € 8.911. Het salaris van de
directeur is gewogen conform de criteria uit de regeling 'beloning directeuren van goede doelen' van de brancheorganisatie
Goede Doelen Nederland. Hieruit bleek dat het salaris binnen de normen blijft. 					
						
Er zijn in 2017 geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht, leden van het
bestuur of directie										

Besteding aan de doelstelling
2017

2016

€

€

Bestedingen aan de doelstellingen

2.399.451

2.361.301

Som der baten

2.399.485

2.484.803

Som der lasten

2.464.561

2.442.144

Bestedingen aan de doelstellingen / som der baten:

100,0%

95,0%

Bestedingen aan de doelstellingen / som der lasten:

97,4%

96,7%

0,0%

0,0%

65.110

80.843

2.464.561

2.442.144

2,6%

3,3%

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 kansspelbegunstigde.
De stichting doet geen beroep op de publieke offervaardigheid.						
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6 Overige gegevens					
6.1 Vaststelling en goedkeuring
De jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 21 juni 2018.

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

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

6.4	Gebeurtenissen na balansdatum

foto: Jasper Tiemens

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.
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6.5 Controleverklaring
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6.6 Ondertekening van de jaarrekening 2017		

Bestuursleden

Infunctietreding

dhr. J.W. Lobeek

1 maart 2018

dhr. H. van der Werf

1 februari 2011

dhr. R.H. Hoekstra

14 augustus 1997

dhr. M. Nijboer

1 september 2015

mw. P.S. Souwerbren

1 mei 2018

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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7.1	Overzicht betalingen in 2017 van de Stichting De Natuur en Milieufederaties aan de twaalf
provinciale Natuur en Milieufederaties										
BEGROTINGSPOST
B1701

Bijdrage 2017

NMFG

FMF

NMFD

NMO

GNMF

NMFF

NMNH

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

12.800

1.600

AC1602 Dagelijks Bestuur

28.000

AC1615 Portefeuillehouders

5.600

5.600

28.000
15.200

AC1620 Acquisitie Voedselbossen

1.360

1.200

AC1701 (Vergader)kosten bestuur

36

150

AC1702 Dagelijks Bestuur

Verrekening tussen federaties

balans

Lening

186
6.400

AC1715 Portefeuillehouders
balans

2.560

6.400
4.800

AC1736 Onvoorzien

4.800

605

605
17.448

17.448
70.000

OR1611 Huisvesting
OR1707 Personeelskosten bureau NMF

70.000
3.230

3.230

16.763

16.763

380

380

OR1711 Huisvesting
PR1405 Buurkracht

40.800

9.000

9.000

PR1512 Green Deal Sportvelden

1.760

5.440

80

7.280

PR1601 Kernteam Greendeal

2.160

2.320

10.200

14.680

PR1602 Voetafdruk 2016

8.160

8.160

PR1603 Energiebesparing
PR1604 Milieustudie Wind op Land

5.880

PR1605 Energie Servicepunten

4.000

640

6.480

700

700

5.100

PR1607 Duurzaam Door 2016

5.880

16.175
14.325

1.120

2.400

2.800

5.880

29.512

2.920

1.720

700

2.440
1.350

PR1608 Nacht van de Nacht 2016
3.704

PR1610 proces CRM

640

18.840

2.050

24.925
2.758

4.800
6.800

PR1619 Natuurinclusieve landbouw

8.504

3.200

3.480

19.810

13.480

19.920

PR1620 Participatie en omgevingswet

39.730

30.110

PR1622 Agrarisch Natuurbeheer

30.110

4.000

16.960

4.000

24.960

179

PR1708 Nacht van de Nacht

179
571

430

500

500

PR1711 Natuurinclusieve Landbouw
TOTAAL

85.007

2.758

PR1609 Omgevingswet

PR1705 Energie-initiatieven

3.520
18.880

1.095

500

7.069
128.759

161.790

151.640

206.008

134.520

128.116

226.439

3.596
7.069

211.958

150.160

118.000

171.480

120.100

1.908.970
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7.2 Verklarende woordenlijst
NMFG

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

NMFF

Natuur en Milieufederatie Flevoland

Foto: Xavier San Giorgi

 Voedselbos MetaalKathedraal
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Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
www.natuurenmilieufederaties.nl
Vormgeving:
www.invloedontwerp.nl
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