Jaarverslag 2017 Stichting Gezond Natuur Wandelen
Projectleider Ronald van Zon, maart 2018
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1. Introductie
Bijgaand kort en bondig het jaarverslag 2017 in woord en getal. Voor verder toelichting kunt
u zich wenden tot projectleider Ronald van Zon.
2. Samenvatting
2017 was een hectisch jaar met sterke groei en het afscheid van projectleider Jan Kuiper. Wij
zijn Jan veel dank verschuldigd. Samen met Piet Veel en Ronald van Zon heeft hij de basis gelegd voor
Gezond Natuur Wandelen. De organisatie heeft een nieuwe opzet gekregen met het karakter

van een flexibel netwerk dat zich gemakkelijk kan aanpassen aan meer of minder middelen
en verplichtingen in een jaar. De reacties van alle partijen blijven zeer positief over het
concept en de werkwijze. De behoefte aan onderhoud van bestaande wandelingen neemt
toe om met name het aantal begeleiders en de motivatie daarvan op peil te houden. We zijn
gestart in 2014 in Noord-Holland met wandelingen in Texel en Haarlem en zijn eind 2017
actief in 4 provincies met 40+ gratis wekelijkse natuurwandelingen. Gezond Natuur
Wandelen heeft een goede naam en wordt steeds bekender wat weer nieuwe
mogelijkheden creëert.
3. Activiteiten 2017
3.1 Organisatie
Vanaf de start in 2013 tot en met 2016 bij de afronding van het Project De Friesland 20142016, hebben Projectleiders Jan Kuiper en Ronald van Zon de organisatie vorm gegeven en
de activiteiten uitgevoerd. Jan Kuiper is begin 2017 gestopt en samen met de door hem
gerealiseerde groei in de provincies Noord-Holland en Friesland (beide 10 gemeenten) is er
een nieuwe organisatiestructuur opgezet waarbij de projectleider Ronald van Zon wordt
ondersteund door een groep van ZZP’ers en vrijwilligers. Tevens is er in Zuid-Holland een
start gemaakt met een opzet waarbij de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk
binnen de provincie zelf belegd worden. Zie ook de bijlage “Taken en verantwoordelijkheden
binnen een Provincie”. In deze 3 provincies ondersteunt de projectleider en zijn team de
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provinciale partijen die de wandelingen opzetten. Het instrueren en begeleiden van zowel de
centrale werkgroep als de provinciale partners was zeer intensief en vroeg veel tijd en inzet.
Nu (maart 2018) begint die investering zich terug te betalen door het steeds zelfstandiger
kunnen opereren van partijen. De werkgroep Noord-Holland die in de eerste jaren het
overlegplatform vormde voor de initiële concept- en procesontwikkeling is opgeheven en de
rol van deze werkgroep is in feite overgenomen door het bestuur van de stichting.
PWN heeft zich in 2017 ook weer getoond als zeer gewaardeerde partner op het gebied van
financiële administratie en verslaglegging (jaarrekening 2017)
3.2 Groei
In 2017 zijn er in 10 nieuwe gemeenten in Noord-Holland wandelingen opgezet.
Belangrijkste financiers waren de Provincie Noord-Holland en Fonds Nuts Ohra (FNO). De
provinciale partners die de wandelingen hebben opgezet waren:
•
•
•

Landschap Noord-Holland (LNH) voor Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Hoorn,
Landsmeer, Langedijk, Oostzaan, Schagen en Landsmeer
Goois Natuurreservaat: Hilversum
Groene Reiger: Heiloo

In Zuid-Holland is in Zoetermeer als eerste van 5 gemeenten gestart met wandelingen. Deze
wandeling is opgezet door mevrouw Mariëlle de Jong, KWBN trainster en IVN gids. Financier
van de 5 gemeenten is de Provincie ZH. De gemeenten daarna in Zuid-Holland zullen
cofinanciering moeten hebben.
In Groningen hebben enkele wandelaars spontaan Gezond Natuur Wandelingen opgezet
In Friesland zijn we met Landschapsbeheer Friesland in 9 gemeenten nieuwe wandelingen
aan het opzetten.
In Noord-Brabant zijn er wellicht ook mogelijkheden voor een start.
Alle wandelingen staan op http://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/wandelingenop-een-rij/
3.3 Ontwikkelingen
Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen op het gebied van organisatie en nieuwe
gemeenten zijn de volgende zaken het vermelden waard:
•

•

Provinciale bijeenkomsten met begeleiders en coördinatoren werden enorm op prijs
gesteld. Evenzo een cadeautje in de vorm van een kalender van Landschap NoordHolland voor alle coördinatoren in Noord-Holland
Er is een eenvoudige enquête uitgevoerd onder wandelaars waaruit bleek dat
ongeveer de helft meer is gaan bewegen, driekwart zich meer is gaan interesseren in
de natuur en het groen in de stad en 90% waardevolle sociale contacten heeft
opgedaan. Met name dat laatste is de belangrijkste trigger voor mensen om te
blijven komen en de groeiende groepen. Mond-tot-mond reclame werkt daarbij het
beste
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•

•

•

•

Er is een “toolbox” met standaarddocumenten samengesteld die steeds weer ingezet
kunnen worden bij terugkerende activiteiten en het opzetten van nieuwe
wandelingen. Onderdelen zijn: korte en uitgebreide procesbeschrijving,
standaardteksten voor oproepen begeleiders etc., taken en verantwoordelijkheden
van alle partijen in een provincie, en mogelijke partners in een gemeente. Er is ook
een handleiding voor begeleiders en coördinatoren in de maak die op een speciale
pagina van de website geplaatst gaat worden.
Naast de groei van het aantal wandelingen en wandelaars is er een natuurlijk verloop
van de begeleiders. Het blijkt noodzakelijk om ook na het eerste jaar dat de
wandelingen worden opgezet onderhoud te plegen middels 2-jaarlijkse werving
begeleiders, bijeenkomsten, trainingen etc. Het budget daarvoor is ongeveer €500,- a
€1.000,- per gemeente. Een provinciale partij als De Groene Motor in Zuid-Holland of
de Provinciale Werkgroep (PWG) kan hier voor zorg dragen.
IVN Zuid-Holland heeft een cursus ontwikkeld om het voor de vrijwillige begeleiders
gemakkelijker te maken iets over de natuur te vertellen. Ook komt een waaier met
natuurmomenten beschikbaar. Daarnaast bestaat er de site
www.natuurmomenten.nu voor de begeleiders en overige geïnteresseerden.
Met name door het aantal trainingen (EHBO, KWBN en bovenstaand IVN) voor
begeleiders te vergroten is de offerte voor het opzetten van wandelingen in een
gemeente verhoogd naar ongeveer €20.000,-

4. Financiële verantwoording 2017

Jaarrekening Stichting Gezond Natuur Wandelen 2017
Financiën
In 2017 heeft GNW zich bezig gehouden met meerdere projecten, die veelal over jaargrenzen heen
worden uitgevoerd. Dat betekent dat de projectbegroting(en) niet meer één-op-één in een
jaartrance te vangen zijn.
De inkomsten die in 2016 en 2017 zijn binnengekomen voor de werkzaamheden in 2017 en 2018,
leveren met het saldo op de lopende (en spaar-) rekening voldoende dekking voor het uitvoeren van
de geplande werkzaamheden. In 2017 zijn voor een totaal aan € 210.635 aan bijdrage op de lopende
rekening bijgeschreven. Daar staan totale uitgaven voor een bedrag van (bijna) € 170.000 tegenover.
Hiermee is het bank saldo is gegroeid tot ruim € 50.000, dat zal worden aangewend als dekking voor
de lopende projecten.
Een deel van de inkomsten zijn vorig jaar reeds als “baten” genomen, net zoals een deel van de
kosten in 2016 als “lasten” zijn genomen. Hieronder de baten en lasten met betrekking tot boekjaar
2017.
Toelichting baten en lasten

3

Lasten
uren GNW projectleider en werkgroep
uren Provinciale partners (LBF, LNH, GNR en GR)
Onvoorzien (vnl inhuur ZZP’ers en vrijw. vergoedingen)
Trainingen
Huur ruimte voor bijeenkomsten
Organisatie regionale bijeenkomsten
Posters en flyers ontwerp, drukken en verspreiden
Reiskosten

begroting
48.750
63.630
3.000

realisatie
39.750
63.630
13.162

13.500
1.000
2.000
5.000
2.500

12.881
773
1.822
2.265
1.853

alle administraties
(voorschot tbv restituties deelnemers cursussen)
overige kosten (bankkosten GNW)
Totaal

79
107
139.380

136.322

Baten
Resultaat 2016
Stichting Fonds Nuts Ohra James
Stichting Scala
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Langedijk
Rente spaarrekening

-/- 19
90.000
1.700
31.785
3.000
15

Onttrekking Fondsactiviteiten

10.758

Totaal
Resultaat

137.239
918

Toelichting op baten en lasten:
1) Het totaalbedrag aan betaalde uren van de projectleider en werkgroep blijft achter bij de het
aantal begrote en bestede uren. Daar staan hogere uitgaven onvoorzien tegen over. Onder
deze post vallen de uren van de vrijwilligers en ZZP-ers, die een deel van de werkzaamheden
hebben ingevuld.
2) Het voorschot aan Alle Administraties betreft een uitgave aan een administratiekantoor, die
de retourbetalingen van lidmaatschap van de KWBN aan de vrijwilligers coördineert.
Van het voorschot is in 2017 een bedrag van € 78,50 uitgegeven.
3) De storting in het Fondsactiviteiten in 2016 was het saldo van de ontvangsten -/opbrengsten. Deze vooruit ontvangen gelden zijn 2017 uitgegeven (meer dan er aan
inkomsten binnen is gekomen). Per saldo resulteert dat in een onttrekking van het fonds.
4) Het (positieve) resultaat ultimo 2017 is € 918.
Balans
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Vorderingen
Vooruit betaalde posten
Schulden
Fondsactiviteiten
Banksaldo
Resultaat

1 januari 2017
95.500
32.575
72.423
9.479
-/- 19

31 december 2017
11.350
922
61.665
50.312
918

Toelichting op de balans:
De vorderingen eind 2017 betreft het laatste deel van een door Landschap Noord-Holland (als
uitvoerder van PNH) toegezegd bedrag; het nog te ontvangen bedrag bedraagt € 11.350 (bedrag is in
februari 2018 ontvangen).
De vooruitbetaalde kosten betreft het bedrag van het voorschot aan Alle Administraties. Van het
voorschot van € 1.000 is ultimo 2017 € 78,50 uitbetaald.
De schuld van ultimo 2016 is inmiddels vereffend.
Op de post fondsactiviteiten (ontvangen gelden die tot activiteiten moeten leiden) is ruim € 10.000
uitgegeven. Het restant bedraagt ultimo 2017 € 61.665.

Voor 2018 en verder wordt voorgesteld om op basis van afzonderlijke projectbegrotingen te werken
die elk hun eigen looptijd kennen van 1 of meer jaren. Uitgangspunt blijft dat die afzonderlijke
begrotingen niet overschreden worden.

5. Vooruitzichten 2018 en verder

Voor 2018 staan er diverse projecten op de agenda:
•

•

•
•
•

In Friesland wordt met Landschapsbeheer Friesland (LBF) een tiental nieuwe
gemeenten ontwikkeld. Belangrijkste financier hierbij is FNO en een stuk
garantstelling door LBF.
In Noord-Holland zal samen met LNH in het Noorderpark wandelingen worden
opgezet die aansluiten bij de overige groene activiteiten in het park. Financier is
Provincie Noord-Holland
In Zuid-Holland zullen de overige 4 gemeenten: Delft, Leiden, Hoeksche Waard en
Wassenaar / Voorschoten ontwikkeld worden
In Brabant wordt een start gemaakt met de gemeente Den Bosch. IVN is de
provinciale partner die de wandelingen gaat opzetten samen met projectleider GNW
Acquisitie wordt verder gepleegd in de provincies Drenthe, Groningen, Overijsel en
Flevoland

Op het gebied van onderzoek zijn er verkennende gesprekken met diverse partijen als
ZonMW, Agnes van den Berg, Frits van den Berg.
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De organisatie kan blijven groeien op basis van de huidige netwerkstructuur mits er steeds
weer voldoende mensen en middelen zijn om alle taken goed uit te voeren waarbij het
kwaliteitsniveau van de wandelingen gehandhaafd kan worden.
De behoefte aan onderhoud van bestaande wandelingen zal toenemen wat een structurele
financiering / sponsoring steeds belangrijker maakt. Voor 2018 zijn alle middelen bestemd
voor het opzetten van nieuwe wandelingen.
Op dit moment wordt alleen het eerste jaar van opzetten van wandelingen in nieuwe
gemeenten gefinancierd. Met het groeien van het netwerk van gratis wekelijkse
natuurwandelingen wordt duurzame financiering voor voeding en motivering van dit
netwerk ook steeds belangrijker.
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