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De Postcode Loterij steunt dit jaar organisaties die werken aan het tegengaan 
van klimaatverandering en het beschermen en herstellen van natuur met  
ruim 51 miljoen euro extra. In totaal doneert de loterij 370,6 miljoen euro  
aan 117 goede doelen organisaties, dankzij 3 miljoen deelnemers. Dat  
maakte de Loterij bekend op het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk  
Theater Carré. De Natuur en Milieufederaties kunnen naast de vaste bijdrage 
van € 2,25 miljoen rekenen op een extra schenking van € 1,65 miljoen.

“We zijn hier zo ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas van de Natuur en Milieufede-

raties. “Met de structurele hulp kunnen wij in de 12 provincies veel extra meters maken voor schone energie, 

gezond voedsel en een mooie natuur. De extra schenking gaat naar de realisatie van tenminste twee Energie-

tuinen, waarbij de grootschalige opwek van duurzame energie wordt gecombineerd met natuur en recreatie. 

Zo willen we echt een boost geven aan het opwekken van duurzame energie.”

� Op de foto (v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris Natuur en Milieufederaties), 

Postcode Loterij ambassadeur Caroline Tensen en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur 

Natuur en Milieufederaties) – Foto: Roy Beusker

Recordbedrag voor goede doelen!
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Impact van
De Natuur en Milieufederaties
Facts & Figures 2018

Bereik 

Versterken 
maatschappelijk 

middenveld

Verduurzamen 
bedrijven 

Verduurzamen
overheid

171 netwerken 
opgezet, aan 453 netwerken 

deelgenomen  

929 maatschappelijke 
initiatieven 

helpen opstarten 

9128 adviezen 
gegeven aan lokale en 
regionale organisaties 

288 bedrijven advies gegeven  
over duurzame bedrijfsvoering 

1034 bedrijven 
toegang gegeven tot een breed netwerk 

voor kennisuitwisseling over duurzaamheid 

119 bedrijven 
helpen verduurzamen

96.170 bezoekers
aan de 1510 georganiseerde

activiteiten

672.557 personen 
online bereikt en ruim 
2000 keer in de media

1085 aangesloten 
lokale groepen en organisaties

Bij 356 beleidsontwikkeltrajecten 
betrokken en hierbij 178 organisaties 

vertegenwoordigd

103 concrete plannen 
voor beleidsuitvoering, waarvan 

bijna 50% in praktijk gebracht
 

165 zienswijzen ingediend, 
waarvan 30% overgenomen
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Voor u ligt het jaarverslag van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s), 

het samenwerkingsverband van de 12 provinciale natuur- en milieu-

federaties. 

In 2018 hebben we vol ingezet op een ambitieus klimaatakkoord waarbij 

iedereen kan meedoen en we de transitie naar een duurzame samenleving 

inzetten. Dit akkoord is op het moment van schrijven nog niet gesloten, 

maar onderdelen uit het akkoord zijn in 2018 al richting werk in uitvoering 

gegaan voor de NMF’s. Zoals de Regionale Energie Strategieën (RES) waar 

de federaties in 30 RES-regio’s aanhaakten of (nog) aanhaken. Daarnaast 

hebben we een mooi energieprogramma gedraaid in 2018 waarbij we fors 

meer initiatieven hebben ondersteund. We merken dat ons energiewerk 

volwassen wordt en steeds meer in de richting van grootschalige opwek 

van duurzame energie en de warmtetransitie beweegt. Zowel landelijk als lokaal worden we daarmee steeds 

meer gezien, geraadpleegd en neemt onze betrokkenheid in het hart van de energietransitie toe. Daarnaast 

hebben we in 2018 veel gedaan op natuurinclusieve landbouw en op landbouw en klimaat. Zo hebben we een 

project voor pilotprojecten met de koolstofbank (veenweide) ontwikkeld, een mooie manier om CO2-uitstoot 

in de landbouw te verminderen. Daarnaast doen we steeds meer op het versnellen van een circulaire samenle-

ving, en realiseren steeds meer NMF’s  doelen op dit thema. Vooral vanuit onze verbindende rol en ons brede 

netwerk knopen wij onderdelen van de keten aan elkaar om de cirkel tussen bedrijven, overheden, consumenten 

en andere stakeholders te sluiten. 

Het meerjarenbeleidsplan NMF’s 2016-2021 vormt het kader waarbinnen we werken aan onze prioriteiten en 

de drie bovengenoemde thema’s blijven het hart van de samenwerking vormen. 

Annie van de Pas
Netwerkdirecteur de Natuur en Milieufederaties 

Voorwoord

foto: Jack Tillmanns
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Hoe werken we?

 Algemene informatie over  
de organisatie

Om onze doelen te bereiken zetten we in op een 

aantal pijlers: het versterken van het maatschappelijk 

middenveld dat zich inzet voor een duurzame samen-

leving, het aanjagen van duurzaam overheidsbeleid 

en het versnellen van een duurzame bedrijfsvoering. 

Daarnaast voeren we eigen projecten uit. 

Het versterken van het maatschappelijk middenveld 

doen we door inhoudelijke, procesmatige en juridische 

ondersteuning te geven aan onze lid-organisaties 

(lokale initiatieven en groepen) en bewoners. Sterke 

(vrijwilligers)organisaties en initiatieven kunnen meer 

resultaten bereiken door netwerken en kennisdeling.

We stellen onze netwerken open en verbinden 

partijen (bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties) om samen grotere stappen te kunnen 

zetten richting een duurzame economie. Deze 

samenwerkingen bieden een platform om draagvlak 

te creëren en uit te breiden. Door deze activiteiten is 

meer kennisuitwisseling over natuur en milieu-issues 

mogelijk. Hiermee werken we aan bewustwording 

over duurzaamheid. 

We adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid 

in de praktijk kunnen brengen waardoor duurzame 

bedrijfsprocessen eerder en sneller worden geïmple-

menteerd. Voorbeelden hiervan zijn energiescans, 

duurzame MKB-scans en het servicepunt circulaire 

samenleving.

We behartigen de belangen van natuur en milieu 

in de provincies, onder andere door het beïnvloe-

den van beleid van met name lokale en provinciale 

overheden, en door bij te dragen aan (de versnelling 

van) de uitvoering van dit beleid. Hierbij vertegen-

woordigen we vaak lokale en regionale natuur- en 

milieuorganisaties. Op deze manier dragen we bij 

aan beleid dat een duurzame samenleving bevordert. 

Steeds vaker worden we betrokken aan het begin van 

een beleidsproces; vaak om input te geven over het 

organiseren van draagvlak en participatie bij bijvoor-

beeld grootschalige duurzame energieprojecten. 

Door deze activiteiten hebben we invloed op de be-

leidsontwikkeling op lokaal en provinciaal niveau en 

dragen we, samen met andere partijen, significant bij 

aan het vormen, versnellen en uitvoeren van beleid.

Om de impact van onze activiteiten te meten voeren 

we jaarlijks een impactonderzoek uit. In dit onder-

zoek wordt gekeken naar de meetbare resultaten  

en effecten (kwantitatief en kwalitatief) van onze 

activiteiten in 2018. Door de aard van het werk, en  

de complexe netwerkomgeving, zijn successen  

afhankelijk van veel factoren. De gerealiseerde veran-

deringen op de hogere doelstellingen en effecten  

zijn moeilijker te meten en direct toe te kennen aan 

onze inspanningen. Het impactonderzoek focust 

daarom op de directe effecten en resultaten van  

de activiteiten. Voor onze landelijke prioriteiten  

hebben we in 2018 een Theory of Change (ToC)  

opgesteld. Deze zijn verkort opgenomen in dit 

jaarverslag. Tevens zijn per prioriteit de belangrijkste 

outputgegevens van 2018 opgenomen. De impact-

meting gaat over de activiteiten van de 12 federaties 

in de provincies.

1
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1 Algemene informatie over de organisatie

1.1 Duurzame energie en energiebesparing

In 2018 hebben we veel tijd en energie gestoken in 

het klimaatakkoord. Samen met Greenpeace, Natuur& 

Milieu en Milieudefensie vormden we de ‘groene 

coalitie’. Vanuit deze coalitie zijn alle hoofdtafels in 

het klimaatakkoord bemenst. De netwerkdirecteur 

was deelnemer aan de hooftafel ‘Elektriciteit’. Onze 

inzet hierin was het borgen van de participatie van de 

omgeving bij grootschalige duurzame energie-op-

wekprojecten, een goede landschappelijke inpassing 

en het verankeren van 50% lokaal eigendom bij nieuwe 

grootschalige duurzame energieprojecten. Deze  

inzet hebben we grotendeels kunnen verzilveren. 

We werken aan een samenleving die zo weinig mogelijk en in ieder geval duurzame energie 

gebruikt. Om dit te bereiken ondersteunen we initiatieven van burgers en bedrijven die 

duurzame energie willen opwekken en/ of energie willen besparen, creëren we draagvlak 

voor een duurzame energievoorziening en stimuleren we overheden en bedrijven om te 

werken aan energieneutraliteit. 

Waar werken we aan?

Deze punten komen terug in de Regionale Energie 

Strategieën, waarbij de NMF’s in iedere provincie 

aan tafel zullen zitten om mede vorm te geven aan 

participatie en landschappelijke inpassing. Het proces 

van het klimaatakkoord, de interne afstemming en 

de afstemming in de groene coalitie hebben veel tijd 

en energie gevraagd, maar hebben ook een goede 

positionering in het landelijk speelveld opgeleverd.  

In 2019 lopen deze werkzaamheden nog door. 

Daarnaast zijn we onderdeel van de ‘participatie-

coalitie’; een coalitie van organisaties die het maat-

schappelijk middenveld ondersteunen in het opwek-

ken en besparen van energie. De coalitie bestaat, 

naast ons, uit: HIER Klimaatbureau, Energie Samen, 

Buurkracht, LSA bewoners en de Energieloketten.  

De coalitie heeft zich in 2018 gericht op een propositie 

rondom de borging en uitvoering van de RES’en en de 

aardgasvrije wijk. Deze werkzaamheden lopen ook in 

2019 nog door, de vooruitzichten voor financiering 

zien er positief uit. 

Tot slot hebben we in 2018 hard gewerkt aan een  

projectvoorstel ‘Energietuinen’ voor de Postcode-

loterij. Deze energietuinen combineren grootschalige 

opwek van duurzame energie met natuur en biodiver-

siteit, recreatie en educatie, in een mooi en integraal 

ontwerp. Begin maart 2019 hebben we te horen 

gekregen dat we het project toegekend hebben  

gekregen door de Loterij!
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Hieronder op hoofdlijnen de werkzaamheden van de 12 federaties op het thema Energie in 2018 en hoe deze 

bijdragen aan het bereiken van de sustainable development goals:

Activiteit
•  Initiatieven helpen  

opstarten

•  Adviezen geven over  

duur zame energie aan 

initiatieven

•  Kennisbijeenkomsten  

organiseren

•  Input geven op beleid  

overheden

Output
•  351 energie-initiatieven 

helpen opstarten

•  206 kennisbijeenkomsten 

georganiseerd over duur-

zame energie, met 11.636 

deelnemers

•  5117 adviezen gegeven 

over duurzame energie 

aan lokale organisaties  

en burgers

•  Bij 118 beleidsontwikkel-

trajecten advies gegeven

Effect
•  initiatieven hebben  

meer continuïteit

•  kennis over duurzame 

energie bij bewoners/

initiatieven en overheden 

toegenomen

Impact
•  Initiatieven kunnen  

duurzame energie-

projecten realiseren

•  Overheden initiëren  

zelf een duurzaam  

energiebeleid  

Sustainable Development Goals 
Doel 7:Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

1 Algemene informatie over de organisatie
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Landelijke projecten 

Ondersteuning energie-initiatieven  

Looptijd Start oktober 2013, doorlopend project 

Begroting € 70.000,-

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 energie programma’s zodat dienstverlening 

aan initiatieven optimaal is en de professionaliteit van initiatieven versterkt wordt.

In 2018:

�  Zijn door diverse federaties energie-initiatieven actief ondersteund. Zowel eerstelijns hulp bij de oprichting 

van een initiatief als professionalisering van grotere initiatieven hebben in 2018 een vlucht genomen.  

In  Drenthe bijvoorbeeld door het opzetten en onderhouden van een Energiewerkplaats voor onder meer 

eerstelijns ondersteuning, en in Groningen door het actief ondersteunen van diverse grootschalige her-

nieuwbare energieprojecten en door het oprichten van  een professionele maatschappelijke ontwikkel-

organisatie voor grootschalige wind- en zonprojecten. In totaal startten met hulp van de servicepunten  

351 nieuwe lokale projectinitiatieven op in 2018.

�  hebben de federaties 206 kennisbijeenkomsten over duurzame energie georganiseerd met ruim 11.000 

deelnemers. 

�  Zijn diverse (interne) voorbereidende sessies georganiseerd in het kader van de regionale energie strategieën 

(RES). In de RES gaan regio’s beschrijven op welke wijze klimaat- en energiedoelstellingen kunnen worden 

behaald. Onze inzet is om dit landschappelijk goed ingepast te krijgen en met participatie van omwonenden 

vorm te geven.

1 Algemene informatie over de organisatie
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WoL/ Opvolging Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame  
Energieprojecten   

Looptijd April 2018 - (voortgekomen uit WoL vanuit 2016, loopt door tot in 2019) 

Begroting € 8.320,-

Deelnemers  Natuur en Milieufederaties: Overijssel, Utrecht, Gelderland. Alle 12 NMF’s  

zijn afzender van opgeleverde producten.

Doel  Participatieprocessen verbeteren bij inpassen duurzame energieprojecten

In 2018:

�  Zijn tijdens het door de NMF’s en N&M georganiseerde landelijk seminar twee publicaties gepresenteerd, 

namelijk ‘Samen verder met windenergie op land’ geleerde lessen en aanbevelingen, en de checklist  

‘Natuurbelangen bij windenergie op land’ 

�  Is tijdens dit seminar de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’  

ondertekend door 27 partijen, waaronder de vijf ministeries EZK, I&M, BZK, LNV en OCW.

�  Is gewerkt aan het opstellen van de checklist ‘Natuurbelangen bij Grondgebonden zonneparken’  

(wordt opgeleverd in 2019)

�  Is gewerkt aan een handreiking voor gemeenten ‘Participatie bij windenergie en zonne-energie’  

(wordt opgeleverd in 2019)

�  Is gewerkt aan een Manifest ‘Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren’ 

 (wordt opgeleverd in 2019)

�  Is coördinatie vormgegeven tussen de 27 partijen die de Green Deal ondertekenden, en stuurgroep  

van de Green Deal voorgezeten.

Daarnaast hebben we in 2018 sponsoring gekregen voor een aantal kleine werkzaamheden rondom  

energietransitie en aardgasvrije wijken van Stedin en Alliander.

� Samen met Natuur & Milieu namen wij het initiatief voor de Green Deal 'Participatie van de Omgeving bij Duurzame  

Energieprojecten'

1 Algemene informatie over de organisatie
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1.2 Circulaire economie

Hieronder op hoofdlijnen de werkzaamheden van de 12 federaties op het thema Circulaire economie in 2018 

en hoe deze bijdragen aan het bereiken van de sustainable development goals:

We willen de ecologische voetafdruk van Nederland verkleinen door de economie circulair te 

maken. We proberen productieketens te sluiten door partijen aan elkaar te koppelen, 

bijvoorbeeld rondom stadshout. En we creëren draagvlak voor circulaire producten en 

brengen vraag en aanbod bij elkaar.

Activiteit
•  Bijeenbrengen regionale 

stakeholders in netwerken

•  Circulaire ondernemers/ 

initiatieven helpen bij 

halen resultaten en eigen 

doelstelling

•  Input leveren bij beleids-

vorming van overheden

Output
•  Aan 43 netwerken over 

circulaire economie 

deelgenomen met 451 

verschillende partijen

•  Met 98 koploperbedrijven 

op circulaire economie 

samengewerkt

•  Bij 54 beleids-ontwikkel-

trajecten over circulaire 

economie input gegeven

Effect
•  Ketenpartners gezamen-

lijk aan de slag in kortere 

ketens 

•  Meer ondernemers/ initi-

atieven kunnen business/

project realiseren

•  Overheden en bedrijven 

krijgen meer kennis over 

een circulaire economie 

en passen deze toe

Impact
•  Grondstoffen gaan zo  

min mogelijk verloren

Sustainable Development Goals 
Doel 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

1 Algemene informatie over de organisatie
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Landelijke projecten 

Circulaire economie   

Looptijd Januari 2018 t/m december 2018 

Begroting € 30.000,-

Deelnemers Alle Natuur en Milieufederaties

Doel   De transitie naar een Circulaire Economie stimuleren.

In 2018:

�  Hebben we een landelijk expertteam CE opgericht, waarin (bijna) alle federaties met een medewerker CE partici-

peerden. Het expertteam werkt aan 3 zaken: kennisdeling en communicatie, landelijke en regionale positione-

ring NMF’s op CE en gezamenlijke projectontwikkeling. Daarvoor hebben 3 landelijke sessies plaatsgevonden. 

�  Zijn diverse acquisitiegesprekken gevoerd, waarbij een heeft geleid tot opdracht vanuit RVO in 2019 om 

knelpunten rondom het toepassen van lokaal hout te inventariseren en naar oplossingsrichtingen te zoeken. 

�  Hebben de NMF’s meegewerkt aan een Europees project om luiers in de regio Amsterdam te recyclen.  

De NMF’s voeren binnen het project een verdiepende studie uit 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 in januari het servicepunt circulaire economie gelanceerd: www.nmu.nl/servicepunt-circulaire-samenleving/. 

Het servicepunt heeft als doel om consumenten te informeren, en bewonersinitiatieven en initiatiefnemers 

te ondersteunen om hun doelstellingen te behalen. 

Sluit de Cirkel   

Looptijd 21 november 2017 t/m 31 juli 2018 

Begroting € 25.830,-

Deelnemers  Natuur en Milieufederaties Overijssel en Utrecht

Doel   Het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak voor het doorbreken van het gat tussen aanbod 

en vraag van circulaire grondstoffen. 

In 2018:

�  Hebben we kennissessies voor onder andere de productieketens kunststof, bermgras en stadshout  

georganiseerd. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan het op gang helpen van circulaire  

productie- en verwerkingsketens. 

�   Hebben we hierbij de volgende inzichten opgedaan die we in 2019 actief gaan delen: 

 •  Transparante samenwerking van de ketenpartijen is belangrijk voor het onderlinge vertrouwen,  

en helpt bij het zoeken naar interessante businesscases. 

 •  Er is behoefte aan nieuwe contractvormen die constructief partnerschap bevorderen. 

 •  We moeten meer vanuit de (potentiële) vraag naar grondstoffen gaan produceren.

 •  Overheden in de rol van launching customers zijn essentieel ten behoeve van de opschaling.

1 Algemene informatie over de organisatie
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1.3 Natuur, landschap en landbouw

Hieronder op hoofdlijnen de werkzaamheden van de 12 federaties op het thema Circulaire economie in 2018 

en hoe deze bijdragen aan het bereiken van de sustainable development goals:

We willen het landschap en de natuur in Nederland beschermen en ontwikkelen. Hiervoor 

ondersteunen we initiatieven van burgers en bedrijven die zich bijvoorbeeld inzetten voor 

biodiversiteit in de eigen omgeving. We zetten samen met boeren en overheden in op een 

natuurinclusieve landbouw. Van oudsher beïnvloeden wij het beleid van lokale en provinciale 

overheden op ruimtelijke en gebiedsontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van provinciale wegen 

op een manier waarop natuur en landschap niet aangetast worden, of om ervoor te zorgen dat grootschalige 

duurzame energie-opwekking (zon- en windparken) goed in het landschap passen. We doen dit zoveel 

mogelijk samen met andere lokale en regionale partijen om zo onze krachten te bundelen.

Activiteit
•  Adviezen geven aan lokale 

organisaties en burgers 

over gebiedsontwikkeling, 

natuur en landbouw

•  Organiseren activiteiten 

en netwerken om boeren 

en burgers te verbinden

•  Input op beleid overheden 

over gebiedsontwikkeling, 

natuur en landbouw

Output
•  1703 adviezen gegeven 

over gebiedsontwikkeling 

of natuur aan lokale orga-

nisaties en burgers

•  289 (landbouw) bedrijven 

hebben toegang gekre-

gen tot een netwerk voor 

kennisuitwisseling

•  121 zienswijzen ingediend 

tegen beleid van overheden 

waarbij natuur en land-

schap onder druk stonden

Effect
•  Consumenten hebben meer 

kennis over en draagvlak 

voor natuur, landschap en 

natuurinclusieve landbouw

•  Boeren hebben meer  

(praktijk)kennis en  

handelingsperspectief

•  Overheden ontwikkelen 

zelf beleid met respect 

voor natuur en landschap, 

en dat natuurinclusieve 

landbouw stimuleert

Impact
•   Bewoners hebben  

handelingsperspectief  

in RO-zaken

•  Toename functionele 

biodiversiteit op agrarisch 

bedrijf

•  Meer landbouw in NL is 

natuurinclusief

Sustainable Development Goals 
Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam,  

bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke 
leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven 
bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame  
landbouwvoorkomen.
2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouw
praktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen
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Natuurinclusieve landbouw   

Looptijd Januari 2018 - december 2018

Begroting € 45.000,-

Deelnemers Alle Natuur en Milieufederaties

Doel   In 2030 is alle landbouw in Nederland Natuurinclusief; in 2030 is de biodiversiteit met  

25% toegenomen. 

In 2018:

�  Is de website www.nilinl.nl verder gevuld. Maatregelen en initiatieven zijn aangevuld. Er is een flink aantal 

boeren die natuurinclusieve maatregelen nemen geïnterviewd en als voorbeeld op de website geplaatst.  

De website is bedoeld ter informatie en inspiratie voor boeren. De website wordt in januari 2019 gelanceerd 

(als onderdeel van communicatie over onze aanwezigheid op de Grüne Woche in Berlijn).

�  In een groeiend aantal provincies zijn natuurinclusieve initiatieven opgezet door de NMF’s. Enkele voorbeelden: 

 •   Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft in samenwerking met boerenorganisaties drie kennis-

bijeenkomsten voor boeren over natuurinclusieve maatregelen georganiseerd met in totaal ongeveer 

90 deelnemers (boeren, leerlingen van het Clusius College). Daarnaast zijn 6 diners ‘aan de boerentafel’ 

georganiseerd.

 •  De Friese Milieufederatie (FMF) en drie collectieven in Friesland, de Noordelijke Friese Wouden (NFW), 

ELAN en It Lege Midden (ILM) hebben een gezamenlijk project ingericht  voor een verkenning naar en ver-

ankering van kansrijke verdienmodellen waarmee natuurinclusieve landbouw kan worden gestimuleerd.

 •  De Zeeuwse Milieufederatie heeft diverse gesprekken gevoerd met ZLTO en ZAJK onder andere over mini 

deltaplan biodiversiteitsherstel, eiwittransitie,  natuurinclusieve landbouw en koolstofboeren.

 •  In Groningen heeft het NMF ism GrAJK in het kader van ‘tour du boer: veldwerk’ kenniscafe’s en verschil-

lende excursies voor boeren en andere geïnteresseerden georganiseerd in alle regio’s van de provincie. 

�  In een flink aantal provincies is gewerkt aan actieplannen voor Natuurinclusieve / duurzame kringloopland-

bouw. Soms als uitwerkingen van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze plannen zullen naar 

verwachting begin 2019 verschijnen voorafgaand aan de provinciale verkiezingen. Dit geldt onder meer 

voor Drenthe, Gelderland en Noord-Holland. In Utrecht is gewerkt aan het uitwerken van een al in 2017 

verschenen actieplan naar een uitvoeringsplan.

�  Met de projectleiders landbouw van de meeste NMF’s hebben we een excursie naar twee natuurinclusieve 

boeren in Utrecht georganiseerd. Vervolgens hebben we de koers voor ons gezamenlijke Natuur Inclusieve 

Landbouw-project verder uitgewerkt. Daarbij verbinden we NIL aan de visie op kringlooplandbouw van 

Minister Schouten.

�  Succesvolle acquisitie bij het Ministerie van LNV om ons in januari 2019 met een groep natuurinclusieve 

kringloopboeren te presenteren tijdens de Grüne Woche in Berlijn.
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Omgevingswet    

Looptijd Januari 2018 t/m december 2018  

Begroting € 15.000,-

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 2018:

�  Is de gezamenlijke landelijke lobby samen met andere natuur- en milieuorganisaties doorgezet door het 

indienen van diverse (gezamenlijke) zienswijzen en het leveren van input op de AMvB’s;

�  Hebben we input geleverd in het proces van beïnvloeding van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), samen 

met andere natuur- en milieuorganisaties. Verder is er een kennismakingsgesprek gevoerd met de opstellers 

van de NOVI. Er is meegewerkt aan een position paper voor de 2e kamer over de NOVI; 

�  Rond OW is input gegeven op invoeringsregeling OW bij Ministerie I&W, deelname Botsproef Omgevings-

regeling en inbreng Internetconsultatie over wijziging coördinatieprocedure Awb;

�  Zijn er 2 bijeenkomsten gehouden met alle Natuur en Milieufederaties over de omgevingswet om hen te 

informeren over de ontwikkelingen;

�  Zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de OW bijgehouden en federaties tussentijds op de 

hoogte gebracht van ontwikkelingen op het gebied van de OW;

�  Zijn contacten onderhouden met het ministerie van BZK over de OW, met name consulterende/informeren-

de overleggen over Omgevingsbesluit en Omgevingsregeling;

�  Is er een gezamenlijke NMF’s-zienswijze ingediend op de Aanvullingswet Bodem

�  Is er een bijdrage geleverd aan een landelijke dag voor bestuurders rond de OW. De NMF’s hebben daarbij 

de tafel over participatie mee helpen opzetten;

GoodFoodClub 

Looptijd januari 2018 - december 2019   

Begroting € 75.275,-

Deelnemers Alle Natuur en Milieufederaties

Doel   Doel van de campagne is dat meer inwoners in de provincie zich gaan interesseren/kiezen  

voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel en dat afzet van lokale initiatieven (uit ons netwerk) 

vergroot wordt door middel van het opbouwen van een community.

In 2018:

�  Is het campagneplan opgesteld.

�  Werd gestart met de ontwikkeling van de website GoodFoodClub.

�  Werd gewerkt aan het ontwikkelen van content voor de website. Het is de bedoeling dat leden van de  

community wekelijks quizvragen met interessante weetjes ontvangen. Er is inmiddels een database  

beschikbaar van ruim 80 vragen.
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Onze maatschappelijke inbedding is belangrijk voor ons. Daarom organiseren we allerlei activiteiten om  

bekendheid te geven aan onze activiteiten. 

1.4 Communicatie/profileringsprojecten

Nacht van de Nacht 2018   

Looptijd Januari 2018 - december 2018   

Begroting € 40.000,- + € 12.246,- (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 2018:

�  Is de Nacht van de Nacht uitgegroeid tot een van de grootste maatschappelijke campagnes met meer dan 

45.000 bezoekers en waarbij honderden organisaties uit ons netwerk, bedrijven en gemeenten samenwerken. 

�  Doofden zo’n 100 restaurants het licht en organiseerden zij diners bij kaarslicht.

�  Werden ruim 500 activiteiten door het land heen georganiseerd.

�  Blijkt dat tientallen gemeenten & bedrijven de verlichting hebben verduurzaamd. 

�  Dooft en dimt Rijkswaterstaat op steeds meer wegen de verlichting in de nacht. 

�  Grote bedrijven als Interbest en Mundu doven inmiddels de lichtreclames structureel iedere nacht.

�  Blijkt uit onderzoek dat de eerste steden donkerder worden. 

De Natuur en Milieufederaties hebben in 2018:

�  1085 aangesloten lokale groepen en organisaties

�  1510 bijeenkomsten georganiseerd,  

met ruim 96.000 bezoekers

�  535.000 bezoekers op de websites

�  Bijna 65.000 nieuwsbriefabonnees

�  75.000 volgers en vrienden op social media

 En kwamen ruim 2100 keer in de media

Fo
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1.5 Activiteiten van het bestuur en stafbureau

Het Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en het 

stafbureau werken samen aan het vergroten van de 

impact van de Natuur en Milieufederaties. In 2017 

hebben we een traject van organisatieontwikkeling 

doorlopen. In 2018 hebben we hier vervolg aan ge-

geven. De stappen die we gezet hebben, hebben we 

blijvend geïmplementeerd. Dat betekent concreet dat 

we blijven werken aan:

�  Het delen van succesvolle projecten en verdien-

modellen, leren en kopiëren van elkaar.

�  Landelijke projectontwikkeling- en acquisitie  en het 

goed koppelen daarvan aan regionale vraagstukken 

en het opschalen van provinciale projecten.

�  Het inzetten van ons landelijk netwerk en het bun-

delen van krachten voor agendasetting en invloed 

in de provincies en landelijk.

�  Mogelijkheden en grenzen van ondernemerschap 

en het verkennen van nieuwe financieringsbronnen. 

�  Onze gezamenlijke profilering en communicatie.

De dagelijkse bedrijfsvoering van het stafbureau is 

op orde: in 2018 hebben we de jaarlijkse toetsing van 

het CBF met succes doorlopen en is het keurmerk 

vernieuwd. Daarnaast hebben we een  gezamenlijk 

urenregistratiesysteem ingevoerd waarmee we een 

beter, gezamenlijk overzicht hebben van de (financië-

le) stand van zaken van de landelijke projecten. 

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord heeft in 2018 een flink beslag 

gelegd op de capaciteit van het stafbureau. Daarnaast 

waren ook enkele directeuren van federaties actief 

aangesloten op het klimaatakkoord; deels als achter-

vang en sparringpartner van de netwerkdirecteur, 

deels als deelnemers aan de regionale industrietafels 

(zoals Zeeland, Limburg en Groningen) en de land-

bouwtafel.

Impact

In 2018 hebben we nieuwe stappen gezet op het im-

pactgericht werken in onze organisaties. Zo hebben 

we voor de landelijke thema’s een Theory of Change 

ontwikkeld met de projectteams. Daarnaast heeft 

de netwerksecretaris de opleiding ‘impact manager’ 

afgerond en heeft zij bij diverse federaties workshops 

gegeven over impact.

Communicatie en profilering

De uitgangspunten van de landelijk communicatie 

vallen uiteen in twee onderdelen: profilering van 

de NMF’s bij de beoogde landelijke doelgroepen en 

ondersteuning en versterking van de NMF’s in de 

provincies. We staan sterker door ons gezamenlijk te 

profileren, te communiceren over elkaars successen 

en als eenheid naar buiten te treden. Hiervoor zijn in 

2018 een aantal producten opgeleverd zoals sjablo-

nen en infographics die alle NMF’s kunnen gebruiken. 

Ook werkten we in 2018 aan de vernieuwing van de 

corporate websites. Met als doel onze websites een 

hedendaagse look & feel te geven en meer mogelijk-

heden voor interactiviteit toe te voegen, met behoud 

van onze gezamenlijke uitstraling. Daarnaast orga-

niseerden we kennissessies om de strategische inzet 

van ons gezamenlijke CRM-systeem te bevorderen en 

kennis over communicatietopics te vergroten.
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1.6 Activiteiten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft, naast haar formele taken 

zoals beschreven in paragraaf 2.3, twee maal een 

informele bijeenkomst gehouden; een voorjaars- en 

een najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn be-

doeld voor reflectie en sparren van de RvT op de meer 

strategische onderwerpen. De voorjaarsbijeenkomst 

2018 was een gezamenlijke bijeenkomst met het 

voltallige AB en de RvT. Hierdoor was er ruimte voor 

een nadere kennismaking. Tijdens deze bijeenkomst 

is de gezamenlijk strategie van de NMF’s voor de 

komende periode besproken. Gereflecteerd is op de 

randvoorwaarden, kansen en risico’s van maatschap-

pelijk ondernemen en de samenwerking met bedrij-

ven. Tijdens de najaarsbijeenkomst is gesproken over 

positionering, partnerships en samenwerkingen. 
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1.7 Toekomstparagraaf

De onderlinge samenwerking en de positie van de 

federaties in het maatschappelijk speelveld is een 

continu onderwerp van gesprek in het Algemeen Be-

stuur. We hebben vastgesteld dat we grote ambities 

hebben, die we in een weerbarstige praktijk moeten 

realiseren. We streven een grotere maatschappelijke 

impact na en willen onze organisaties toekomstbe-

stendiger maken. Door onze onderlinge samenwerking 

te intensiveren kunnen we onze gezamenlijke impact 

vergroten en de afzonderlijke federaties versterken. 

Vooruitblik 2019

Het werkplan 2019 beschrijft op hoofdlijnen de 

speerpunten, strategie en financiële kansen en geeft 

de gewenste resultaten voor 2019. De inhoudelijke 

prioriteiten zijn in lijn met het meerjarenbeleidsplan. 

In 2019 ligt onze focus voor het thema duurzame 

energie op het opstellen en uitrollen van de Regionale 

Energie Strategieën (RES’en). Vanuit een helder afwe-

gingskader wil de NMF belangen van natuur en biodi-

versiteit afzetten tegen de belangen van de energie-

transitie. Op het thema circulair richten de NMF’s zich 

op een circulaire beweging van onderop door (binnen 

regio’s) bestaande ketens circulair in te richten en 

nieuwe circulaire ketens te creëren. Op het thema 

natuur, landschap en landbouw is onze inzet gericht 

op het mainstream maken van natuurinclusieve land-

bouw. In de landelijke projecten worden de gewenste 

resultaten verder geconcretiseerd. De verwachte 

inkomsten en de geplande besteding van de midde-

len aan het goede doel en aan concrete programma's 

en activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2019 

(zie bijlage 3 van het financiële jaarverslag).

Doorkijk naar de komende jaren

De komende jaren bouwen we voort op de analyses 

die we in 2017 hebben gemaakt over de ontwikke-

lingen op de middellange termijn. Na discussie is 

hieruit een overkoepelende strategie geïdentificeerd, 

en de belangrijkste instrumenten/werkwijzen om 

dat te bereiken: Leidend is onze eigen uitvoeringsa-

genda: Het realiseren van concrete impact door het 

bieden van oplossingen en laten zien van resultaten, 

waarbij we de koppeling leggen tussen inhoud en 

de menskant. In 2019 willen we deze strategie en de 

intensivering van de samenwerking (mede in het licht 

van de ontwikkelingen op landelijk niveau) verder 

vorm geven, onder meer in twee heidagen met het 

algemeen bestuur. 

Financiële kansen

In 2018 zijn door de positionering op landelijk niveau 

in het klimaatakkoord diverse financiële kansen ont-

staan. Op dit thema kunnen we goed de koppeling 

tussen ‘staat en straat’ laten zien, die we gezamenlijk 

vormen. Hier zullen we de komende jaren op blijven 

voortbouwen. 

Een nadrukkelijke uitkomst van deze toekomstsessies 

is dat we werk willen maken van sociaal ondernemer-

schap vanuit onze kernwaarden. We hebben in die 

context besloten om inhoudelijk verder te verdiepen 

op vormen van maatschappelijk ondernemen. Daar-

naast blijft de overheid een belangrijke (financiële) 

partner voor ons. Het ontwikkelen en bestendigen 

van nieuwe relaties met de overheid, fondsen en het 

Rijk blijft een belangrijke basis. 

Voor onze rol als vertegenwoordiger van natuur en 

milieu en zeggingskracht is behoud van onze onaf-

hankelijkheid een absolute voorwaarde.  De bijdrage 

van de Postcode Loterij stelt ons mede in staat onze 

onafhankelijke rol te blijven vervullen.
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1 2 3

1.8 Hoofdpunten meerjarenbeleidsplan

In 2016 is het meerjarenplan 2016-2021 vastgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis voor de 

jaarwerkplannen. Hierin zijn de volgende inhoudelijke speerpunten opgenomen: 

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

�   inzet op zo min mogelijk maar in ieder geval schone energie;

�   landschap en natuur beschermt en ontwikkelt;

�   haar voetafdruk verkleint door de economie circulair te maken.

Activiteiten 2016-2021

De federaties:

�  Creëren netwerken van partijen 

die werken aan energieneutrali-

teit (in 2050).

�  Ondersteunen initiatieven van 

burgers en bedrijven die samen 

energie willen opwekken en/of 

samen energie willen besparen.

�  Creëren draagvlak voor een 

duurzame energievoorziening 

en stimuleren overheden en be-

drijven om energiebesparing en 

duurzame energieopwekking in 

Nederland te verhogen. 

�  Ontwikkelen zelf projecten om 

energiebesparing of opwekken 

van duurzame energie mogelijk 

te maken.

Activiteiten 2016-2021

De federaties:

�  Creëren netwerken van 

partijen (overheden, orga-

nisaties (waaronder TBO’s) 

en bedrijven) die werken aan 

bescherming en ontwikkeling 

van natuur en landschap.

�  Ondersteunen initiatieven van 

burgers en bedrijven die zich in-

zetten voor natuur en landschap. 

�  Creëren draagvlak voor en 

be  hartigen de belangen van 

natuur en landschap in het 

pro vinciale en gemeentelijke 

beleid.

�  Ontwikkelen zelf projecten om 

natuur en landschap (dicht bij 

huis) te versterken.

Activiteiten 2016-2021

De federaties:

�  Brengen de impact van pro-

ductie en consumptie in beeld 

en ontwikkelen voorstellen om 

de voetafdruk te verlagen 

�  Koppelen partijen in de keten 

aan elkaar en creëren toe-

gevoegde waarde door een 

integrale benadering in de 

levenscyclus van producten

�  Creëren draagvlak voor 

proces- en productinnovatie 

onder andere door de burger/

consument hierbij nadrukkelijk 

te betrekken

�  Brengen vraag en aanbod bij 

elkaar en zorgen dat de keten 

zich sluit.

De ambities hebben we per thema als volgt geconcretiseerd:
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1.9 Begroting 2019

6 december 2018

BATEN Begroting

Nationale Postcode Loterij  2.250.000 90,00%

Subsidies van overheden  100.000 4,00%

Fondsen  100.000 4,00%

Opdrachten  50.000 2,00%

Overige baten  - 0,00%

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING  2.500.000 100,00%

BESTEED AAN DOELSTELLING

Bijdragen aan milieufederaties  1.416.000 56,64%

Bijdragen aan milieucentra  187.200 7,49%

Organisatiekosten stichting  234.240 9,37%

Activiteiten van de stichting  125.300 5,01%

Samenwerkingsprojecten eigen middelen  218.320 8,73%

Samenwerkingsprojecten  externe middelen  250.000 10,00%

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING  2.431.060 97,24% 

Beheer en administratiekosten  68.940 2,76%

Tekort/overschot 0 0,00%
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2.1  Doelen en profiel van De Natuur en Milieufederaties

Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF’s)  

is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale  

natuur- en milieufederaties hun samenwerking 

hebben verankerd. De stichting heeft de volgende 

doelen, vastgelegd in de statuten:

�  het versterken van het werk en de positie van  

de provinciale milieufederaties in de diverse  

provincies door het samenwerken, door het  

uitwisselen van informatie, kennis en inzicht  

en door het coördineren en uitvoeren van  

gezamenlijke belangenbehartiging;

Algemene informatie  
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�  het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee 

de activiteiten van de provinciale milieufederaties 

financieel te ondersteunen ten behoeve van het 

behartigen van de belangen van natuur, milieu en 

landschap en 

�  voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

De Stichting is kortom een ondersteunende faciliteit, 

bedoeld om het werk van de afzonderlijke federaties 

te versterken. � Tientallen scholen in Overijssel veranderen hun betegelde 

schoolpleinen in groene oases, dankzij het project 'Groene 

Schoolpleinen' van o.a. Natuur en Milieu Overijssel
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2.2  Vertaling van de doelstelling in visie, beleid en strategie  

Op deze inhoudelijke doelen is onze inzet:

a.  Bescherming van onze leefomgeving en natuur, 

samen met onze achterban, koploper bedrijven en 

burgers om verslechtering te voorkomen: dit is van 

oudsher ons ‘basiswerk’. 

b.  Ondersteunen en stimuleren van initiatieven ten 

behoeve van ondernemende achterban, koploper 

bedrijven en burgers: hier ligt onze kracht. 

c.  Zelf ontwikkelen en ondernemen ter versnelling 

van duurzaamheid, samen met onze achterban, 

koploper bedrijven en burgers. 

Kortom, we laten de initiatieven van onderop zien, 

ondersteunen deze en verbinden partijen die samen 

grote stappen kunnen zetten. Met de steun van 

bewoners en koploperbedrijven kan een krachtig 

signaal worden gegeven aan overheden en bedrijven 

dat mensen verandering willen en die ook dragen. 

En we nemen zelf initiatieven om duurzaamheid te 

versnellen. Bij de uitvoering staan het creëren van een 

breed maatschappelijk bewustzijn, het ontwikkelen 

van vernieuwende concepten en het aangaan van 

allianties voorop. 

De 12 Natuur en Milieufederaties werken samen om 

onze doelen te bereiken en gezamenlijk meer impact 

te hebben. 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) be-

leid. Ook werken we met duurzame koploperbedrij-

ven samen en adviseren we bedrijven over duurzaam-

heid. 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 de onderlin-

ge samenwerking en richt zich op het verwerven van 

inkomsten voor gezamenlijke projecten. 

Het beleid van de samenwerking is neergelegd in een 

meerjarenbeleidsplan, dat jaarlijks wordt vertaald in 

een jaarwerkplan. Het meerjarenbeleidsplan heeft 

een looptijd tot en met 2020 en hierin zijn de volgen-

de landelijke prioriteiten opgenomen:  

2  Algemene informatie over de organisatie

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

�  inzet op zo min mogelijk maar in ieder geval  

schone energie;

�  landschap en natuur beschermt en ontwikkelt;

�  haar voetafdruk verkleint door de economie  

circulair te maken.
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2.3 Bestuursstructuur van de NMF’s  

de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de meer-

jarenbeleidsplannen- en begrotingen. De Raad van 

Toezicht laat de beleidsvorming en beleidsuitvoering, 

waaronder het financieel beheer, over aan het Bestuur.

Het Bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werkbe-

groting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en de  

jaarrekening vast, alsmede eens in de vijf jaar een 

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting.  

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de 

programma’s op de agenda en worden er strategische 

kwesties bediscussieerd. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid wordt 

ondersteund door een klein facilitair bureau. Dit 

stafbureau werd eind 2018 bemand met de volgende 

functies: een netwerkdirecteur (0,8 fte), netwerksecre-

taris (0,7 fte), een administrateur (extern ingehuurd), 

een communicatieadviseur (0,6 fte) en een secretari-

aatsmedewerker (0,4 fte). 

Het algemeen bestuur van de NMF’s wordt gevormd 

door de 12 directeuren van de natuur- en milieufede-

raties. Het dagelijks bestuur bestond in 2018 groten-

deels uit een team van drie directeuren, aangevuld 

met de netwerkdirecteur. Wegens het vertrek van 

een van de directeuren bij een federatie bestond het 

dagelijks bestuur de laatste 2 maanden van 2018 uit 

twee directeuren. Voor de toezichthoudende functie 

is een Raad van Toezicht gevormd die twee maal per 

jaar formeel bijeen komt en tweemaal informeel. Alle 

bestuursleden en toezichthouders voldoen aan de 

statutaire voorwaarden en de eisen van het CBF-keur. 

In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden:  

3 leden op voordracht van de federaties uit de regio 

Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene 

gang van zaken binnen de stichting en de daarmee 

verbonden organisatie. Tot de bevoegdheden behoren 

het goedkeuren van de begroting, het jaarwerkplan, 

2  Algemene informatie over de organisatie
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2.4 Risicoparagraaf  

De NMF’s streven ernaar om risico’s die gerelateerd 

zijn aan de samenwerking, bestuur en management, 

operationele zaken, financieel management, informa-

tie 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. Risicoma-

nagement maakt integraal deel uit van de planning 

en control cyclus en van projectmanagement en  

is van toepassing voor iedereen in de organisatie. 

De belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd en van 

beheersmaatregelen voorzien zoals: 

�  Moeilijkheden in de onderlinge samenwerking. 

Beheersmaatregel: de twaalf Natuur en Milieu-

federaties (NMF) hebben in 2017 onderling een 

participanten-overeenkomst afgesloten. Hierin is 

de onderlinge samenwerking tussen de federaties 

geborgd met  financiële afspraken, afspraken over 

toe- en uittreding en afspraken over het gebruik 

van de naam en het logo. 

�  Financiële onzekerheden van federaties. Beheers-

maatregelen: (I) vanaf 2016 monitort het Algemeen 

Bestuur jaarlijks de financiële situatie van alle 

federaties om het gesprek over mogelijke finan-

ciële 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 inkom-

stenbronnen aan te boren.  

Risicomanagement is een integraal onderdeel van 

de projecten. (III) Stevige inzet op landelijke positi-

onering op het thema energie /klimaat. Dit thema 

heeft volop aandacht en we verwachten hier ook 

(landelijke) projectontwikkeling op te kunnen doen. 

�  Financiering door de Postcode Loterij vervalt. 

Beheersmaatregel: in 2015 is de overeenkomst met 

de Nationale Postcode Loterij positief geëvalueerd. 

Besloten is de overeenkomst te verlengen voor de 

komende vijf jaar. Het relatiemanagement met 

de Postcode Loterij heeft continu onze aandacht. 

De reguliere bijdrage van de Postcode Loterij is al 

geruime tijd constant. De omvang van de Postcode 

Loterij zelf is de afgelopen jaren verder gegroeid.  

Er zijn echter nog steeds kansen dat de kansspel-

wetgeving gaat wijzigen, waardoor het hele bijdra-

genbeleid van de Postcode Loterij kan veranderen.

2  Algemene informatie over de organisatie
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De financiële positie van de Stichting 3

3.1 Staat van Baten en Lasten   

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief 

resultaat van € 37.436.  Begroot was een negatief 

resultaat van € 44.749 een positief verschil derhalve 

van € 82.185. Dit verschil wordt voor het grootste 

deel verklaard door de volgende posten:

�  Een deel (€ 26.800) van de bijdrage over 2018 aan 

het Milieucentrum Utrecht is pas in 2019 definitief 

toegekend. Deze kosten zullen in jaarverslag 2019 

worden verantwoord.

�  Personeelskosten. Alle posten van personeel bij 

elkaar genomen is hier € 6.000 minder uitgegeven. 

Dat is inclusief de baten door detachering van 

personeel. 

�  Door wisselingen in het DB in de loop van 2018 zijn 

er minder vergoedingen aan federaties uitgekeerd. 

Ook is er minder besteed aan vergaderkosten door 

bestuur en Raad van Toezicht door voordeligere 

vergaderlocaties en het niet hebben van “heidagen” 

in 2018. Samen goed voor € 14.500 lagere kosten.

�  De lagere vergaderkosten (aan diverse overleggen) 

zorgde voor een besparing van € 2.500.

�  Aan deskundigheidsbevordering (voor de 12) is  

€ 6.000 minder uitgegeven dan begroot.

�  Op de post “communicatie” is € 14.000 minder 

uitgegeven dan begroot. Naast dat er sober is 

uitgegeven zijn een aantal communicatieplannen 

uitgesteld. Een aantal verbeteringen in het CRM 

systeem zijn in 2018 ingezet (er is een verplichting 

aangegaan voor € 10.000 ex BTW). Een groot deel 

van de werkzaamheden en kosten zullen pas in 

2019 vallen. Een deel van het communicatiebudget 

2019 is dus al bestemd.

�  Op het inhuren van externe deskundigen is € 4.300 

bespaard.

Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves 

en wordt bestemd in de begroting 2019. 

Aan de doelstelling werd in totaal € 2.299.808 uitge-

geven. Dat is 96,1 % van het totaal van de baten (in 

2017 was dit 100%). Hiervan is 9,9% uitgegeven aan 

de organisatie van de samenwerking. Aan activiteiten 

van de samenwerkende Natuur en Milieufederaties is 

4,0% besteed en aan samenwerkingsprojecten 17,5%.  

Aan de activiteiten van de stedelijke milieucentra is 

7,0% uitgekeerd en aan de afzonderlijke milieufede-

raties 61,6% als bijdragen aan hun activiteiten.

 In 2018 is 96,9% van alle toekenningen aan de Stich-

ting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de 

Nationale Postcode Loterij.
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3.2 Balans en beleid t.a.v. reserves 

De stichting NMF’s streeft naar het aanhouden van 

een zo klein mogelijk Eigen Vermogen. Positieve 

resultaten zullen in het daaropvolgende jaar bestemd 

worden, zodat het Eigen Vermogen beperkt blijft tot 

een continuïteitsreserve. 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 (€ 2.250.000) 

betreft de bate van een jaar van de Nationale Postcode 

Loterij, die in een volgend jaar door de stichting 

ontvangen en besteed wordt. Dit betreft loterijgelden 

die door de Nationale Postcode Loterij in 2018 

verworven zijn en die conform richtlijn 650 betrek-

king hebben op het verslagjaar van de stichting.  

Op de balans is dan ook een vordering op de Nationale 

Postcode Loterij opgenomen voor hetzelfde bedrag.

De reservevorming in het Eigen Vermogen voldoet  

aan de VFI-richtlijn, namelijk: 

�  er wordt geen reserve gevormd, zonder dat deze 

bestemd is 

�  de continuïteitsreserve is bedoeld om risico’s op 

korte termijn op te vangen. 

De continuïteitsreserve is in 2018 gehandhaafd op  

€ 350.000. De overige reserves zijn in 2018 toegenomen 

van € 44.749 naar € 82.185. Dit zal in 2019 worden 

bestemd. De liquiditeiten van de stichting zijn onder-

gebracht op een betaalrekening en een spaarrekening, 

waar geen vermogensrisico's aan verbonden zijn.

� De drie Noordelijke Natuur en Milieufederaties richtten vorig jaar Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland op om kennis 

van voedselbos-initiatieven te vergroten.

3  De financiële positie van de Stichting
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 De instelling dient continu te werken aan 

een optimale besteding van middelen, zodat 

effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het 

realiseren van de doelstelling. 

De instelling streeft naar optimale relaties met 

belanghebbenden.

De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties hebben 

allen in een verklaring (voorheen bijlage 12 van het reglement CBF) de volgende principes onderschreven:

Verantwoordingsverklaring 

 Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht 

houden’ duidelijk te zijn gescheiden van het 

‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

1 2

In een verantwoordingverklaring van 

het Bestuur wordt beschreven hoe  

de Stichting invulling geeft aan deze 

principes. Deze verklaring is als  

bijlage 1 bij dit jaarverslag gevoegd. 

3

4
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Bijlage 1  
Verantwoordingsverklaring van het bestuur 

van Stichting De Natuur en Milieufederaties  

In deze verantwoordingverklaring van het Bestuur wordt beschreven hoe de Stichting invulling geeft aan  

deze principes. 

De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Natuur en Milieufederaties hebben 

allen in een verklaring (voorheen “ bijlage 12” van het reglement CBF) de volgende principes onderschreven:

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

De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

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

1

2

3
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1.  Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting, de werk-

begroting, het jaarwerkplan, het jaarverslag en 

de jaarrekening vast, alsmede eens in de drie jaar 

een meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting. 

Daarnaast staat regelmatig de voortgang van de 

samenwerkingsprojecten op agenda en worden er 

strategische kwesties bediscussieerd. 

Er zijn in het bestuur een beperkt aantal portefeuil-

lehouders aangesteld die de inhoudelijke strategie 

en de positionering van de NMF’s op een thema  

bepalen en actief acquisitiekansen signaleren.  

De uitvoering van het beleid is georganiseerd via 

landelijke projecten. Vanuit het bestuur wordt per 

project een opdrachtgever aangesteld (een be-

stuurslid of de netwerkdirecteur), die binnen het 

mandaat van het bestuur verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van de programma’s en de projecten. 

Via samenwerkingsovereenkomsten en projectcon-

tacten leggen we de taken en verantwoordelijkheden 

helder vast,  met een duidelijke rolverdeling tussen 

opdrachtgever, opdrachtnemer en bestuur. Er is 

een breed ontwikkelprogramma opgezet voor een 

pool van landelijk projectleiders, met training en 

scholing, wat we blijven doorontwikkelen. 

De voorbereiding en uitvoering van het beleid 

wordt ondersteund door een klein facilitair bureau 

bestaande uit een netwerkdirecteur, netwerk-

secretaris, een administrateur, een communicatie-

medewerker en een secretaresse. 

De scheiding van toezicht houden, besturen en 

uitvoeren is statutair vastgelegd en verder 

uitgewerkt in een huishoudelijk reglement en het 

“Handboek”.  In het huishoudelijk reglement 

staat beschreven hoe de diverse organen zijn 

samengesteld  en wat de verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en taken van de diverse organen 

zijn, alsmede binnen welk mandaat men werkt. 

De inrichtingsprincipes, protocollen en afspraken 

zijn vastgelegd in het Handboek. Hieronder 

wordt in grote lijnen beschreven hoe de diverse 

verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waarvan 

drie worden voorgedragen vanuit de federaties uit 

regio Noord, Midden en Zuid en twee extern zijn 

geworven. Uiteraard voldoen de leden aan de statu-

taire voorwaarden en de eisen van het CBF-keur. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene 

gang van zaken binnen de stichting en de daarmee 

verbonden organisatie. Tot de bevoegdheden beho-

ren het goedkeuren van de begroting, het jaarwerk-

plan, de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de 

meerjarenbeleidsplannen- en begrotingen. De Raad 

van Toezicht laat de beleidsvorming en beleidsuit-

voering, waaronder het financieel beheer, over aan 

het Bestuur.

Het bestuur bestaat uit de 12 directeuren van de  

milieufederaties. De voorzitter is uit hun midden  

benoemd. De dagelijkse leiding berust bij een 

dagelijks bestuur, bestaande uit 3 bestuursleden 

waaronder de voorzitter.

Bijlage 1  Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties
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2. Optimale besteding van middelen, effectiviteit en doelmatigheid

Evaluatie op organisatieniveau

�  Evaluatie van de samenwerking: tijdens de loop-

tijd van een meerjarenbeleidsplan wordt de sa-

menwerking tussentijds geëvalueerd en aan het 

einde van de periode. De tussentijdse evaluatie is 

m.n. gericht op effectiviteit van de organisatie  

en kan leiden tot tussentijdse aanpassing van de 

organisatie en/of protocollen. De evaluatie aan 

het einde van de beleidsperiode is m.n. gericht 

op de voortzetting in de volgende beleidsperiode, 

zowel wat betreft de inhoud van de samenwer-

king als de organisatiestructuur.

�  Evaluatie functionarissen: jaarlijks vinden 

functioneringsgesprekken plaats tussen/met 

de diverse functionarissen: het functioneren van 

het DB door het bestuur; het functioneren van 

de portefeuille houders door het DB; het func-

tioneren van opdrachtgevers door het DB; het 

functioneren van de netwerkdirecteur door het 

DB; het functioneren van de medewerkers van 

het stafbureau door de netwerkdirecteur.

�  Evaluatie van de landelijke projecten. De lande-

lijke projecten worden jaarlijks door het bestuur 

geëvalueerd in een tussenrapportage gedurende 

het jaar en een eindrapportage in december, 

als onderdeel van de voortgangsrapportage 

over de uitvoering van het jaarwerkplan en het 

meerjaren beleidsplan. Ieder project wordt afge-

sloten met een uitgebreide projectevaluatie, dat 

onderdeel uitmaakt van de eindrapportage aan 

het bestuur. 

Om de middelen optimaal te besteden zodat effec-

tief en doelmatig gewerkt wordt aan het realise-

ren van de doelstelling, hanteert de Stichting een 

aantal procedures en instrumenten. Deze staan 

omschreven in het huishoudelijk reglement en het 

Handboek. In grote lijnen: 

Vertaling van het meerjarenbeleidsplan in een jaar-

werkplan met richtinggevende, toetsbare doelen

�  Het jaarwerkplan met richtinggevende en toets-

bare doelen wordt jaarlijks voorbereid door het 

dagelijks bestuur (DB), vastgesteld in het Bestuur 

en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  

Dit principe is vastgelegd in de statuten, het  

huishoudelijk reglement en het Handboek van  

de Stichting. 

Vertaling van het jaarwerkplan in een werkbegroting

�  De jaarlijkse begroting, zoals vastgesteld door 

het bestuur en goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht, wordt nader uitgewerkt in een werk-

begroting die rechtstreeks gerelateerd is aan  

het jaarwerkplan.

Financiële rapportages

�  Het DB bewaakt de bestedingen door middel van 

financiële rapportages aan het bestuur waarin 

verslag wordt gedaan van de realisatie van de 

bestedingen op dat moment.

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.

Bijlage 1  Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties
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Projectbeheer

�  Samenwerkingsovereenkomst: voor elk landelijk 

project ondertekenen de deelnemende federaties 

een overeenkomst waarin de taken en verantwoor-

delijkheden van opdrachtgever, projectleider en 

projectteam zijn vastgelegd alsmede de ver-

plichtingen van de participanten en de financiële 

afhandeling. Daarnaast wordt voor ieder landelijk 

projecten een projectcontract opgesteld dat die-

per ingaat op de projectdefinitie, de activiteiten, 

begroting en risicomanagement. 

3. Optimale relatie met belanghebbenden

�  Financiële en inhoudelijk tussenrapportages 

vinden plaats zoals vastgelegd in de samenwer-

kingsovereenkomst en/of zoals bepaald door de 

subsidieverlener. De rapportages worden ter ver-

antwoording voorgelegd aan de opdrachtgever en 

gearchiveerd in de centrale projectadministratie.

�  Eindrapportage en evaluatie: zoals vastgelegd in 

het Handboek en/of zoals bepaald door de subsi-

dieverlener. De evaluatie (zowel doelbereik als pro-

ces) vindt plaats met de projectdeelnemers en de 

opdrachtgever. Het DB krijgt het verslag daarvan 

ter kennisname. Eénmaal per jaar worden leerpun-

ten uit de evaluaties in het bestuur besproken.

De belanghebbenden van de Stichting zijn de 

twaalf afzonderlijke provinciale Milieufederaties. 

Het feit dat zij allen in alle organen van de Stichting 

vertegenwoordigd zijn en dat de samenwerking 

verankerd is in statuten en huishoudelijk regle-

ment, garandeert een optimale relatie.  

Stichting De Provinciale Milieufederaties is sinds 1996 

beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Deze 

relatie dient een wederzijds belang. Jaarlijks wordt 

een plan gemaakt hoe de Stichting de relatie met 

de Postcode Loterij wil onderhouden en onder de 

aandacht wil brengen van het publiek en van bestuur, 

directies en medewerkers van de samenwerkende 

Natuur en Milieufederaties. Ook lopende het jaar is 

er regelmatig contact over concrete acties waar we 

elkaars doelstelling kunnen versterken.

Als er sprake is van (gedeeltelijke) financiering van 

samenwerkingsprojecten door derden, zijn deze  te 

beschouwen als belanghebbenden. Het is beleid om 

de relatie met hen te optimaliseren door professio-

neel projectmanagement en door zorgvuldigheid bij 

de vereiste tussentijdse rapportages, de verslagleg-

ging en de financiële afhandeling van projecten.

De Stichting heeft geen publieksfunctie. Voor het 

geval er tóch klachten van het publiek binnenkomen 

is er wel een klachtenprocedure. Deze staat op de 

website en is opgenomen in het Handboek. Klachten 

over individuele Natuur en Milieufederaties worden 

doorverwezen naar de betreffende federatie.

Bijlage 1  Verantwoordingsverklaring van het bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederaties
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Leden Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de 12 Natuur- en Milieufederaties.  

In 2018 waren dat de volgende personen:

 

Dhr. J.W. Lobeek St. Natuur en Milieufederatie Groningen

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

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

Dhr. M.H. Nijboer  St. Natuur en Milieu Overijssel  

Penningmeester tot 1-9-2018 

Voorzitter vanaf 1-9-2018

Dhr. V. Vintges (tot 1-7-2018) Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie 

Mevr. P. Souwerbren (vanaf 1-5-2018) 

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

Voorzitter tot 1-9-2018 St. Brabantse Milieufederatie (vanaf 13-11-2018)

Mw. V. Dam Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland

Dhr. S. Akkerman  Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

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

Mevr. I. von Harras  Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Dhr. S. Akinci (tot 1-11-2018) St. Brabantse Milieufederatie 

Penningmeester vanaf 1-6-2018 tot  

  1-11-2018 

Dhr. J.H. Heijnen St. Milieufederatie Limburg

Leden Raad van Toezicht 

In 2018 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 (t/m6 dec. 2018) Voorgedragen vanuit de Regio Noord    

Dhr. J. Leentvaar Extern geworven lid

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

Bijlage 2  
Leden Bestuur en Raad van Toezicht
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Bijlage 3  
Nevenfuncties Bestuur van Stichting  

De Natuur Milieufederaties in 2018   

Bestuur 

Naam  Nevenfuncties

Dhr. S. Akkerman Lid Raad van Advies Keygene 

   Lid Raad van Advies ForFarmers 

   Lid Bestuur Stichting Kringlooptoets 

   Eigenaar van Oliithe – trends en strategie

Dhr. J. Lobeek Lid Raad van Toezicht VCOG 

   Secretaris Adviescommissie Bedrijfsleven Groningen Bereikbaar 

   Lid Raad van Advies A.G.S.R. Gyas

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. S. Akinci Voorzitter Stichting Boogiedown Nederland 

   Bestuurslid Stichting Pop Overleg Breda 

   Lid Afdelingsbestuur Water Natuurlijk Brabant 

   Directeur-eigenaar bureau Selçuk Akinci

Dhr. H. Heijnen Secretaris Stichting Mergellandcorporatie 

   Voorzitter Stichting Het GroenHuis 

   Voorzitter Adviescommissie POP3 Limburg

Dhr. M. Nijboer Voorzitter Raad van Toezicht a.i. Samenwerkingsschool Rivierwijkschool Deventer 

   Lid Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Deventer 

   Penningmeester Stichting Climate Campus 

   Voorzitter Stichting Enterprise Innovatiefonds 

   Lid Lokale Advies Raad Etty Hillesum Lyceum

Mevr. V. Dam Secretaris  Windcoöperatie Andijk

Mevr. P. Souwerbren  Penningmeester Vereniging Gemeynt de Geelders (tot 2019) 

Bestuurslid stichting Gemeynt De Es 

Voorzitter Transition Town Boxtel (interim in 2018) 
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Leden Raad van Toezicht 

Naam  Nevenfuncties

Mw. P. Perez Salgado  Unesco Chair in “Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by 

   ICTs” aan de Open Universiteit 

Bestuurslid Vereniging voor Milieuprofessionals 

Lid Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg

Dhr. J. Leentvaar Voorzitter Vereniging Zorgboerderijen Flevoland 

   Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 

   Ambassadeur de Lelystadse Uitdaging 

   Lid Raad van Toezicht Flevolandschap 

   Voorzitter van de RvT van Welzijn

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

Bijlage 3  Nevenfuncties Bestuur van Stichting De Natuur Milieufederaties in 2018
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Jaarrekening

5.1 Balans per 31 december 2018
(Na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA Ref. € €

Vaste activa 1   62.864   83.819 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2   2.423.020   2.371.121 

Liquide middelen 3  774.095 733.041

TOTAAL ACTIVA  3.259.979  3.187.981 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves:

Continuïteitsreserve 4  350.000  350.000 

Bestemmingsreserve 5  2.250.000  2.250.000 

Overige reserves 6  82.185  44.749 

   2.682.185   2.644.749 

Kortlopende schulden 7  577.794  543.232 

TOTAAL PASSIVA  3.259.979  3.187.981 

Jaarrekening 2018     5
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5.2 Staat van baten en lasten over 2018  

 werkelijk 2018  begroting 2018  werkelijk 2017 

BATEN Ref. € € €

Baten van loterijorganisaties 8  2.260.033  2.250.000  2.181.273 

Baten van subsidies van overheden 9  40.627  50.000  196.881 

Som van de geworven baten  2.300.660  2.300.000  2.378.154 

Baten voor de tegenprestatie voor de 

levering van diensten

10  82.894  100.000  21.331 

Baten verbonden organisaties zonder 

winststreven

 2.800   -  - 

Overige baten  5.800 - -

SOM DER BATEN  2.392.154  2.400.000  2.399.485 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen: 

Organisatie van de samenwerking 11  227.443  230.820  226.331 

Activiteiten van de samenwerking 12  92.400  129.587  101.676 

Samenwerkingsprojecten 13  403.565 415.072  468.244 

Bijdragen aan milieucentra 14  160.400  187.200  187.200 

Bijdragen aan natuur- en milieu-

federaties

15  1.416.000  1.416.000  1.416.000 

 2.299.808  2.378.679  2.399.451 

Werving baten 16 - - -

Beheer en administratie 17  54.632  67.070  65.110 

Som der lasten 2.354.440  2.445.749  2.464.561 

Saldo financiële baten en lasten 18  278-  1.000  1.041 

RESULTAAT  37.436  44.749-  64.035-

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves  37.436  44.749-  64.035-

 37.436  44.749-  64.035-

Jaarrekening 2018
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5.3 Kasstroomoverzicht 2018  

2018 2017

€ €

Resultaat  37.436  64.035-

Afschrijvingen  20.955  20.955 

Mutatie bestemmingsreserve (buiten resultaatsbestemming) -  2.250.000 

Verandering in werkkapitaal:

Mutatie vorderingen  51.898-   2.312.959-   

Mutatie kortlopende schulden  34.561   68.647-   

Kasstroom uit operationele activiteiten  41.054  174.686-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -  46.671-

 41.054  221.357-

Stand liquide middelen per 31 dec  774.095  733.041 

Stand liquide middelen per 1 jan  733.041  954.398 

 41.054  221.357-

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

Jaarrekening 2018
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5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

Algemeen
Stichting De Natuur en Milieufederaties is gevestigd 

te Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ.

De doelstelling van de stichting is:

�  het versterken van het werk en de positie van  

de provinciale Natuur- en Milieufederaties in de 

diverse provincies door het samenwerken, door 

het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht 

en door het coördineren van gezamenlijke  

belangenbehartiging.

�  het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee 

de activiteiten van de provinciale Natuur- en 

Milieufederaties financieel te ondersteunen ten 

behoeve van het behartigen van de belangen van 

natuur en milieu.

�   voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Inrichting jaarrekening
De jaarrekening is ingericht conform de Richtlijn 

Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).

Grondslagen voor waardering 
Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen aan-

schafprijs onder aftrek van een lineaire afschrijving.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden gewaardeerd op 

nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de 

baten beschikbaar voor doelstelling en de beste-

dingen over het jaar. De baten worden verantwoord 

in het jaar waar deze betrekking op hebben. Voor 

zover de baten gebruikt worden voor de (mede)-

financiering van projecten worden zij verantwoord 

in de verslagperiode waarin de projectkosten 

worden gemaakt. Niet bestede projectgelden 

worden op de balans geactiveerd als nog te besteden 

projectgelden. De kosten worden toegerekend aan 

de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

Jaarrekening 2018
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5.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA € €

1.  Immateriële vaste activa

Aanschafwaarde   104.774   58.103 

Cumlatieve afschrijvingen  20.955  -

Boekwaarde per 1 januari  83.819   58.103 

Investering  -    46.671

Afschrijving  20.955 20.955

Boekwaarde per 31 december  62.864   83.819 

De gehele investering betreft een investering in een CRM-systeem. Het jaar 2016 is het eerste jaar van investering. 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.  Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

De post kan als volgt worden toegelicht: 

Loterijgelden Nationale Postcodeloterij  2.250.000  2.250.000 

Leningen  70.000  70.000 

Debiteuren  12.970  12.408 

Te ontvangen omzetbelasting  6.201  203 

Nog te ontvangen bedragen  66.186  28.513 

Vooruitbetaalde bedragen  17.663  9.997 

  2.423.020   2.371.121 

Met ingang van boekjaar 2017 wordt er per einde van het jaar een vordering opgenomen op de Nationale Postcodeloterij. 

Het bedrag betreft de toezegging van Nationale Postcodeloterij op basis van een meerjarige overeenkomst. De bron van 

het bedrag ligt bij de loterijgelden van die door de Nationale Postcodeloterij in een vorig jaar zijn ontvangen. 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 

€ 65.800 betrekking op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreffende de subsidie voor de Milieustudie 

Draagvlak en Participatie. De vooruitbetaalde bedragen betreft voor € 16.781 een betaald voorschot aan De Natuur en 

Milieufederatie Noord-Holland betreffende het project "Embraced".

Jaarrekening 2018
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31 december 2017 31 december 2017

€ €

3.  Liquide middelen

Triodos zakelijke rekening  46.567  246.790 

ASN sparen zakelijk  727.528  486.251 

 774.095   733.041  

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 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 onvoor-

ziene 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. Voor 2018 betreft dit loterijgelden die 

door de Nationale Postcodeloterij in 2018 verworven zijn en die conform de richtlijn 650 betrekking hebben op het verslagjaar 

van de stichting. Op de balans is dan ook een vordering op de Nationale Postcodeloterij opgenomen voor hetzelfde bedrag." 

   

(Vervolg Toelichting op de balans per 31 december 2018)

De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden toegelicht:

4.  Continuïteitsreserve 

Continuïteitsreserve organisatiekosten Stichting

Stand per 1 januari  80.000  80.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar   -   -  

Stand per 31 december  80.000  80.000 

Reserve onvoorziene uitgaven

Stand per 1 januari  70.000  70.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar  -   -  

Stand per 31 december 70.000 70.000

Jaarrekening 2018
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5.  Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari  2.250.000  - 

Stelselwijziging 2017 - 2.250.000

Stand per 31 december  2.250.000 2.250.000

6.  Overige reserves 

Stand per 1 januari  44.749  108.784 

Mutatie boekjaar (n.a.v. resultaatverdeling)  37.436  64.035-

Stand per 31 december  82.185  44.749 

7.  Kortlopende schulden

Crediteuren  30.888  77.693 

Belastingen en premies sociale verzekering  6.484  5.537 

Reservering vakantiegeld  8.270  8.210 

Nog te besteden projectgelden loterijgelden

      van de Nationale Postcodeloterij  201.302   211.335  

Nog te besteden projectgelden overheden (1)  59  1.885 

Nog te besteden projectgelden overig (1)  31.381  -   

Nog te betalen bedragen aan federaties  281.343  177.679 

Verplichting verlofdagen  2.161  -   

Overige nog te betalen bedragen  15.906  60.893 

 577.794  543.232  

(1)  De hier vermelde bedragen betreffen ontvangen gelden in 2018 of  

eerder maar waarvan de realisatie in 2018 of later plaats vindt.      

(Vervolg Toelichting op de balans per 31 december 2018)

Risicoreserve voor projecten

31 december 2018 31 december 2017

€ €

Stand per 1 januari  200.000  200.000 

Onttrekking/toevoeging boekjaar   -  - 

Stand per 31 december  200.000  200.000 

Totaal continuïteitsreserve per 31 december  350.000  350.000  

Jaarrekening 2018
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Verbonden partijen 

"Het Algemeen Bestuur van Stichting De Natuur en Milieufederatie wordt sinds 7 oktober 2009 gevormd door de twaalf 

directeuren van de Natuur en 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 samenwer-

king, Activiteiten van de samenwerking, Samenwerkingsprojecten en Bijdragen aan milieufederaties. Op de volgende 

pagina staat een overzicht waarin de bedragen zijn opgenomen die per ultimo nog betaald dienen te worden aan de 

milieufederaties. Tevens heeft stichting De Natuur en Milieufederaties verplichtingen aan de federaties bij de post Nog te 

besteden projectgelden. "       

31 december 2018 31 december 2017

€ €

Te ontvangen van de natuur- en milieufederaties  

per 31 december 2018 m.b.t. debiteurensaldo  

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen  -    -   

Stichting Friese Milieufederatie  -    267 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe  2.187  -   

Stichting Natuur en Milieu Overijssel  631  267 

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie  740  2.925 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland  631  2.834 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  784  2.300 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht  4.913  -   

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  2.300  245 

Vereniging ZMf  -    2.300 

Stichting Brabantse Milieufederatie  468  758 

Stichting Milieufederatie Limburg  316  512 

 12.970  12.408 

Vooruitbetaalde bedragen aan de natuur- en milieufederaties 

per 31 december 2018 als overlopende activa 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  16.781  -   

  16.781   - 

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018)

Jaarrekening 2018
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31 december 2018 31 december 2017

€ €

Verschuldigd per 31 december 2018 aan natuur en  

milieufederaties m.b.t. crediteurensaldo 

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen  -    3.160 

Stichting Friese Milieufederatie  -    7.027 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe  -    10.243 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel  -    -   

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie  -    6.080 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland  -    -   

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  -    4.980 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht  -    20.388 

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  -    -   

Vereniging ZMf  -    -   

Stichting Brabantse Milieufederatie  -    800 

Stichting Milieufederatie Limburg  500  169 

  500     52.847   

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018)

Jaarrekening 2018

� Om gemeenteraadsleden, Statenleden, bestuurders & lokale initiatieven uit de provincie Utrecht te inspireren nam Natuur 

en Milieufederatie Utrecht ze mee op excursie naar Windpark Nijmegen-Betuwe.
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31 december 2018 31 december 2017

€ €

Verschuldigd per 31 december 2018 aan natuur- en  

milieufederaties m.b.t. de post "nog te betalen posten"  

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen  15.890  13.490 

Stichting Friese Milieufederatie  13.620  6.640 

Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe  20.020  24.550 

Stichting Natuur en Milieu Overijssel  46.676  27.160 

Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie  9.780  15.272 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland  10.585  5.530 

Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland  53.939  20.924 

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht  94.163  39.965 

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  4.260  14.218 

Vereniging ZMf  3.360  160 

Stichting Brabantse Milieufederatie  7.290  8.810 

Stichting Milieufederatie Limburg  1.760  960 

  281.343   177.679  

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

Stichting 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 verhou-

ding van de personele bezetting. In 2018 is aldus een bedrag van € 15.827 in rekening gebracht, zijnde 21% van de totale  

huurlasten van de NMU. De huurlasten voor 2019 zijn door de NMU geschat op € 15.205.    

 

(Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018)

Jaarrekening 2018
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 werkelijk 2018  begroot 2018  werkelijk 2017 

€ € €

8.  Baten van Loterijorganisaties 

Ontvangsten Nationale Postcode Loterij:

Jaarlijkse bijdrage  2.250.000  2.250.000  2.250.000 

NPL gelden uit nog te besteden projectgelden  10.033  -    68.727-

  2.260.033    2.250.000   2.181.273 

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 samen-

werkingsprojecten 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  40.627  50.000  196.881 

 40.627  50.000  196.881 

Het 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 er op gericht is om de realisatie van projecten van 

windmolens op land te versnellen. Deze studie wordt samen met de stichting Natuur & 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 € 38.801 in deze jaarrekening is verantwoord.

Verder nemen de Natuur en Milieufederaties deel aan het door de Europese Unie gefinancierde project Life IP Delta Nature. 

Voor de duur van 5 jaar ontvangt de stichting hiervoor € 22.500. In 2018 is daarvan € 1.826 besteed. Penvoerder van dit 

project is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Jaarrekening 2018
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 werkelijk 2018  begroot 2018  werkelijk 2017 

€ € €

10.  Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

FATER  37.219  -    -   

RVO  25.830  -    -   

NUON  10.000  -    10.000 

Alliander  7.600  -   

Baten Nacht van de Nacht  2.245  -    2.331 

Fudura  -    -    9.000 

niet gespecificeerd  -    100.000  -   

 82.894  100.000  21.331 

Van 2018 tot en met 2020 voert De Natuur en Milieufederaties een project uit in opdracht van FATER. Dit project heeft als 

doel succesvol laten sluiten van de luierkringloop te bevorderen, o.a. middels onderzoek naar de sociale acceptatie van 

de luierkringloop in de regio Amsterdam. Voor de Rijksdienst van Ondernemend Nederland is de opdracht "Sluit de Cirkel" 

uitgevoerd. Verder is er een bijdrage ontvangen van NUON t.b.v. Nacht van de Nacht en zijn er bijdragen ontvangen voor 

masterclasses gedurende de Nacht van de Nacht. Voor Alliander is een inventarisatie uitgevoerd.

(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2018)

Jaarrekening 2018

� Groningen werd in 2018 de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het 

gebied van energiebesparing in de huursector.



De Natuur en Milieufederaties  Samen voor mooie en duurzame provincies 49

 werkelijk 2018  werkelijk 2017 

€ €

13. Samenwerkingsprojecten 

Personeelskosten 39.240 38.776 

Huisvestingskosten 2.374 2.621 

Bureaukosten 434 286 

Materiële projectkosten, inclusief personele inzet van de federaties:   

Servicepunten Energie / Energie-initiatieven  55.290  71.006 

Nacht van de nacht  50.606  50.188 

Natuurinclusieve landbouw  45.000  36.287 

Milieustudie Draagvlak en Participatie  42.858  173.437 

Embraced (luier project)  37.219  -   

Circulaire economie  30.219  9.977 

Sluit de cirkel (circulaire grondstoffen)  25.830  -   

Gezamenlijk CRM  20.955  22.818 

Gezamenlijke intranet en websites  18.717  727 

Omgevingswet  8.544  4.854 

Inventarisatie Alliander  7.600  -   

Nazorg Milieustudie Wind op Land  6.520  -   

Samenwerking aardgasvrij  5.400  -   

Voedselcampagne  4.933  133 

Life Delta Natuur  1.826  1.912 

Agrarisch Natuurbeheer  -    25.605 

Voetafdruk  -    10.216 

Buurkracht  -    9.000 

CRM proces  -    6.400 

Duurzaam Door  -    4.000 

  403.565    468.244   

(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2018)

Jaarrekening 2018
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 werkelijk 2018  begroot 2018  werkelijk 2017 

€ € €

18. Saldo financiële baten en lasten

Ontvangen rente  347  1.000  1.277 

Bankkosten  625-  -    236-

 278-  1.000  1.041 

(Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten over 2018)

Jaarrekening 2018
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Doelstelling

11

Organisatie  van de 

samenwerking

 12

Activiteiten 

van de  

samen werking 

 13 

Samen- 

werkings- 

projecten

 14

Bijdragen  

milieucentra 

 15 

Bijdragen  

milieu- 

federaties

 16

Werving  

baten 

 17 

Beheer en 

admini stratie

Totaal  

2018

Begroot  

2018

Werkelijk  

2017

Bijdrage aan milieucentra  160.400  160.400  187.200  187.200 

Bijdrage aan milieufederaties  1.416.000  1.416.000  1.416.000  1.416.000 

Personeelskosten  209.279  39.240  13.080  261.599  264.900  258.506 

Huisvestingskosten  12.662  2.374  791  15.827  15.000  17.476 

Bureaukosten  2.314  434  145  2.893  3.500  1.910 

Accountantskosten  10.356  10.356  7.900  7.998 

Overige organisatiekosten  3.188  3.188  4.100  4.018 

Bestuurskosten  30.260  30.260  45.000  43.217 

Samenwerking milieufederaties  60.219  60.219  80.000  57.929 

Communicatiekosten  7.668  7.668  22.000  17.614 

Overige samenwerkingskosten  24.513  24.513  27.587  26.133 

Materiële projectkosten  361.517  361.517  372.562  426.560 

  227.443    92.400     403.565     160.400   1.416.000 -     54.632      2.354.440       2.445.749      2.464.561  

5.7 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming   

 

51
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De uitgaven van de Stichting zijn te verdelen over 

vijf categorieën doelstellingen, namelijk:

�  Organisatie van de samenwerking. Dit betreft 

kosten van het bureau van de Stichting. 

�  Activiteiten van de samenwerkende 12 milieu-

federaties: activiteiten die ondernomen worden 

om de samenwerking te organiseren en te onder-

steunen, maar die niet direct te maken hebben met 

de inrichting en beheer van de organisatie. 

�  Samenwerkingsprojecten

�  Bijdragen aan milieucentra

�  Bijdragen aan milieufederaties   

  

De toerekening van de uitvoeringskosten aan de 

doelstellingen vindt plaats op basis van werkelijk 

gemaakte kosten. De personele kosten worden toe-

gerekend op basis van een schatting van het aantal 

werkelijk bestede uren. Daarbij wordt uitgegaan dat  

80% van de tijd van het personeel besteed wordt aan 

Organisatie van de samenwerking, 15% aan samen-

werkingsprojecten en 5% aan beheer en administratie.

Alle overheadkosten, zijnde de kosten voor personele 

ondersteuning van de samenwerking, de huisvestings- 

en bureaukosten naar rato van de uren personeel die 

ingezet worden voor de ondersteuning van de samen-

werking, en de overige organisatiekosten, worden 

toegerekend aan de Organisatie van de samenwerking.

De personeelskosten kunnen als volgt worden  

gespecifieerd:

Het financiële resultaat van 2018 komt uit op € 37.436 

positief. Begroot was een negatief resultaat van € 44.749, 

een verschil van € 82.185. Dit verschil wordt voor het 

grootste deel verklaard door de volgende posten:                                                                                                                                   

�  Aan personeelskosten is per saldo € 6.000 minder 

uitgegeven. Dat is inclusief de baten door detache-

ring van personeel

�  Door wisseling in het Dagelijks Bestuur in de loop 

van 2018 zijn er minder vergoedingen aan de fede-

raties uitgekeerd. Ook is er minder besteed aan ver-

gaderkosten door bestuur en Raad van Toezicht door 

voordeligere vergaderlocaties en het niet hebben 

van "heidagen" in 2018. Samen goed voor € 14.500 

lagere kosten.

�  Ook is er minder besteed aan overige overleggen  

(€ 2.500).

�  Aan deskundigheidsbevordering (vallend onder 

“Samenwerking milieufederaties”) is minder uitge-

geven dan voorzien (€ 6.000) doordat de collectieve 

trainingen goedkoper uitvielen.

�  Op de post Communicatie is € 14.000 minder uitge-

geven dan begroot. Naast dat er sober is uitgegeven 

zijn een aantal communicatieplannen uitgesteld.

�  Op het inhuren van externe deskundigen is € 4.300 

bespaard. 

�  Over een deel (€ 26.800) van de bijdrage over 2018 

aan het Milieucentrum Utrecht is pas in 2019 defi-

nitief toegekend. Deze kosten zullen in jaarverslag 

2019 worden verantwoord.

Jaarrekening 2018

€

Salariskosten 164.469

Sociale lasten 29.031

Pensioenlasten 21.471

Inhuur personeel 28.500

Overige personeelskosten 18.128

Totale personeelskosten 261.599
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Jaarrekening Jaarrekening 2018

Daarnaast zijn functionarissen door de stichting ingehuurd.

functie uren/week  periode 

netwerkdirecteur 32 1-jan.-2018 31-dec.-2018

netwerksecretaris 32 1-jan.-2018 30-apr.-2018

30 1-mei-2018 31-aug.-2018

26 1-sep.-2018 31-dec.-2018

secretariaat 12 1-jan.-2018 31-aug.-2018

16 1-sep.-2018 31-dec.-2018

communicatie 20 1-jan.-2018 30-apr.-2018

24 1-mei-2018 31-okt.-2018

32 1-nov.-2018 31-dec.-2018

In 2018 had de stichting een gemiddelde personeelsbezetting van 2,6 fte.Er waren medewerkers in dienst voor de  

volgende functies:

� Natuur en Milieufederatie Flevoland  

opende een nieuw Energieloket in de  

gemeente Dronten.

� Onder de noemer ‘Aan de boerentafel’ organiseerde Natuur en Milieu-

federatie Noord-Holland een reeks diners bij Noord-Hollandse boeren om 

burgers en boeren dichter bij elkaar te brengen.
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Jaarrekening 2018

2018 2017

€ €

Naam J. van de Pas J. van de Pas

Functie netwerkdirecteur netwerkdirecteur

Duur dienstverband in 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,84 0,84

Dienstbetrekking ja ja

Individueel WNT-maximum  159.158  152.421 

Bezoldiging

Beloning (= jaarinkomen)  66.743  64.308 

Belastbare onkostenvergoedingen  -    -   

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen wg-deel)  8.733  8.911 

Subtotaal  75.476  73.219 

-/- Inverschuldigd betaald bedrag  -    -   

Totaal bezoldiging  75.476  73.219 

Er zijn in 2018 geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht, leden van het  

bestuur of directie           

     

Verantwoording bezoldiging directie en toezichthouders

Stichting De Natuur en Milieufederaties had in 2018 geen bezoldigd bestuur. Bestuurlijke taken worden gedaan 

door directeuren van de 12 aangesloten Natuur- en Milieufederaties binnen de tijd dat zij zijn aangesteld bij de 

eigen organisatie.

       

Het toezichthoudende orgaan (Raad van Toezicht) bestaat uit bestaat uit 5 leden: 3 leden op voordracht van de 

Natuur en -Milieufederaties uit de regio`s Noord, Midden, Zuid en 2 extern geworven leden. Zij ontvangen geen 

bezoldiging. De directie werd in 2018 gevormd door mevr. J. Van de Pas. Er was een dienstverband met haar voor 

32 uur per week. Het Algemeen Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de 

hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 

evaluatie was in 2018. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt De Na-

tuur en Milieufederaties de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelen-

nederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De 

weging van de situatie bij De Natuur en Milieufederaties vond plaats door het AB. Dit leidde tot een zogenaamde 

BSD-score van 315 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 83.644 (1 FTE/12 mnd.). Het voor de toet-

sing relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor J. v.d. Pas (0,84 FTE/12 mnd) € 70.437. Het 

werkelijk jaarinkomen (€ 66.743) bleef binnen het geldende maximum. Tevens valt de totale bezoldiging binnen de 

WNT-norm van € 189.000 (fulltime) zoals deze voor het jaar 2018 geldt.
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Besteding aan de doelstelling

 2018 2017

€ €

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan de doelstellingen  2.299.808  2.399.451 

Som der baten  2.392.154  2.399.485 

Som der lasten  2.381.240  2.464.561 

Bestedingen aan de doelstellingen / som der baten: 96,1% 100,0%

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

Fondsenwervingspercentage

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

Percentage beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  54.632  65.110 

Som der lasten  2.354.440  2.464.561 

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

*  Stichting De Natuur en Milieufederaties is geen fondsenwervende instelling, maar kanspelbegunstigde.  

De stichting doet geen beroep op de publieke offervaardigheid.      

             

Jaarrekening 2018
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6.1 Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2019.

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

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld dienen te worden.

Overige gegevens     6
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6.5 Controleverklaring 

Overige gegevens

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan:  het bestuur en de raad van toezicht van 

Stichting De Natuur en Milieufederaties. 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting De Natuur en Milieufederaties  
te Utrecht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting De Natuur en Milieufederaties per 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende  
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018;  
2. de staat van baten en lasten over 2018; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Natuur en Milieufederaties zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• overige gegevens; 
• bijlage 7.1 Overzicht betalingen 2018 Stichting de Natuur en Milieufederaties 

aan de twaalf provinciale Natuur- en Milieufederaties. 
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Overige gegevens

 2 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de organisatie. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  
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Overige gegevens

 3 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 
Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Amsterdam, 19 juni 2019  Dubois & Co. Registeraccountants 
 
  Origineel getekend door: 
  A.P. Buteijn RA 
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6.6 Ondertekening van de jaarrekening 2018  

Bestuursleden Infunctietreding Handtekening

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. J.H. Heijnen 1 maart 2006

Overige gegevens



61

BEGROTINGSPOST  NMFG  FMF  NMFD  NMO  GNMF  NMFF  NMNH  NMU  NMZH  ZMf  BMF  SML TOTAAL

B1801 Bijdrage 2018  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 

AC1702 Dagelijks Bestuur  8.800  8.800 

AC1715 Portefeuillehouders  4.800  10.800  4.000  800  20.400 

AC1720 Acquisitie Voedselbossen  1.600  1.600  3.200 

AC1721 Overige relatiebeheer en acquisitie  600  600 

AC1725 Communicatie  960  960  1.920 

AC1702 Dagelijks Bestuur  6.080  20.000  26.080 

AC1715 Portefeuillehouders  9.920  7.000  16.920 

AC1727 Databeveiliging  2.800  320  2.240  160  160  5.680 

AC1802 Dagelijks Bestuur  1.600  1.600 

AC1821 Overig relatiebeheer en acquistie  1.260  580  1.840 

AC1835 Externe deskundigen  3.000  3.000 

AC1836 Onvoorzien  1.120  1.120 

balans onverschuldigde betaling  220  220 

OR1711 Huisvesting  837  837 

OR1800 Personeelskosten bureau NMF  281  281 

OR1811 Huisvesting  14.060  14.060 

PR1604 Milieustudie Wind op Land  3.032  388  3.420 

PR1619 Natuurinclusieve landbouw  4.927  4.980  9.907 

PR1621 LIFE Delta-natuur  4.500  4.500 

PR1702 Voetafdruk  2.160  2.640  4.800 

PR1704 Nacht van de Nacht  500  483  498  169  1.650 

PR1705 Energie initiatieven  10.400  1.280  15.200  5.600  5.600  6.400  44.480 

PR1707 Duurzaam Door  800  3.200  4.000 

PR1708 Nacht van de Nacht  15.040  15.040 

PR1709 Omgevingswet  3.200  3.200 

PR1710 Circulaire Economie  880  5.440  2.880  680  9.880 

PR1711 Natuurinclusieve Landbouw  11.004  11.004 

PR1714 CRM  4.800  1.200  400  6.400 

PR1721 Embraced (luierproject)  65.340  65.340 

PR1801 Energie-initiatieven  125  125 

PR1804 Nacht van de Nacht  1.000  1.000  2.000 

PR1805 Sluit de Cirkel  13.794  16.456  30.250 

PR1806 Inventarisatie Alliander  726  5.566  7.069  726  7.018 

TOTAAL 132.820 136.193 150.923 149.734 146.643 123.600 209.244 195.501 139.944 119.441 122.400 119.129 1.745.572

7.1  Overzicht betalingen in 2018 van de Stichting De Natuur en Milieufederaties aan de twaalf provinciale  
Natuur- en Milieufederaties                

Bijlagen financieel jaarverslag7



Samen voor mooie en  
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Stichting De Natuur en Milieufederaties

Arthur van Schendelstraat 600

3511 MJ Utrecht

www.natuurenmilieufederaties.nl

Vormgeving: www.invloedontwerp.nl

http://www.natuurenmilieufederaties.nl
http://www.invloedontwerp.nl
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