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1. Introductie 

Bijgaand kort jaarverslag en jaarrekening 2018 in woord en getal. Voor verdere toelichting kunt u zich 
wenden tot projectleider Ronald van Zon. 

2. Samenvatting 

In 2018 heeft een verdere groei plaats gevonden. Met het afronden van het FNO project zijn er 10 
gemeenten in Noord-Holland en 10 in Friesland bij gekomen in 2017 en 2018. Zie voor alle gemeenten en 
locaties: https://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/wandelingen-op-een-rij/.  

De organisatie heeft in 2017 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. Met het bekender 
worden van concept en proces kunnen partijen steeds zelfstandiger nieuwe wandelingen opzetten en 
ondersteunende taken uit voeren. De reacties van alle partijen blijven in 2018 zeer positief over de opzet 
van de wandelingen 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.  Gezond Natuur 
Wandelen heeft een goede naam en wordt steeds bekender wat weer nieuwe mogelijkheden creëert. 

Door groei, aantal contacten en kansen etc. is er een sterke behoefte aan ondersteuning van de 
projectleiders Ronald van Zon en Tjisse Brookman. 

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 ondersteuning en motivering van dit netwerk ook steeds belangrijker. 

PWN heeft zich in 2017 ook weer getoond als zeer gewaardeerde partner op het gebied van financiële 
administratie en verslaglegging (jaarrekening 2018 hieronder) 

3. Activiteiten 2018 

In 2018 is in Friesland gestart op een aantal nieuwe locaties zodat er inmiddels op 19 locaties wordt 
gewandeld.  Op 15 november is door LBF een bijeenkomst georganiseerd met alle vrijwilligers van GNW 
Friesland in Burgum. Project FNO heeft dus geleid tot een sterke groei van het aantal gemeenten. Het 
project is inmiddels afgerond en we hebben aan diverse bijeenkomsten betreffende ouderenzorg of 
bestrijden eenzaamheid een bijdrage kunnen leveren. 

In Groningen is getracht tot een samenwerking te komen met Huis van de Sport en Landschapsbeheer 
maar dat is om meerdere redenen niet van de grond gekomen.  



In Drenthe is samen met Het Drentse Landschap en IVN een aanzet gegeven om te komen tot de eerste 
Gezond Natuur Wandeling in 2019 in Assen.  

In Overijssel is, samen met IVN als uitvoerende partner, voorstel ingediend bij en gehonoreerd door de 
Provincie voor 2 pilots in 2019 en een provincie brede inventarisatie naar de belangstelling in andere 
gemeenten.  

met IVN Brabant  is een start met de wandelingen gemaakt in Den Bosch.  Financier is de Provincie 
Brabant. 

Met Provincie Zuid-Holland is een aanvraag 2019-2020 goedgekeurd voor een tweede 5 gemeenten met 
cofinanciering. Project PZH 2018 zal definitief afgerond zijn met een tweetal bijeenkomsten voor alle 
begeleiders en coördinatoren van GNW in Zuid-Holland bij bezoekerscentrum de Tapuit, Dunea, Meijendel 
in voorjaar 2020.  

Voor de Provincie Noord-Holland zijn wandelingen opgezet samen met stichting Noorderpark in A’dam-
Noord. Het betrof hier een combinatie van vergroenen en het groen bezoeken en dat toelichten. De groep 
wandelaars en begeleiders hebben een intensieve whatsapp groep met natuurfoto’s in het leven 
geroepen. We wandelen nu op 4 locaties in A’dam. 

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. 

In nieuwe offertes wordt de natuurbelevingscursus van een dag door IVN ZH standaard aangeboden. De 
feedback van deelnemers is positief en natuur blijkt een favoriet onderdeel te worden van besprekingen 
van begeleiders van de diverse locaties. Alle vrijwillige begeleiders krijgen hiermee standaard de 3 
cursussen aangeboden: EHBO, KWBN, wandeltrainer en IVN natuurbeleving. 

De website www.natuurmomenten.info heeft een verbeteringsslag ondergaan 

4. Organisatie 

De Stichting kent een platte organisatie met duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden. 
De volgende partijen zetten de wandelingen op in nieuwe gemeenten: 

• NH: Landschap Noord-Holland 
• ZH: De Groene Motor, wandeltrainster KWBN Mariëlle de Jong, Welzijn Hoeksche Waard 
• Overijssel: IVN Overijssel 
• Brabant: IVN Brabant 
• Friesland: Landschapsbeheer Friesland 
• Groningen: op initiatief enkele natuurliefhebbers en wandelaars 

Er zijn gesprekken met de wandelbond KWBN of KWBN trainers ook de wandelingen kunnen opzetten in 
de provincies.  

5. Financiële verantwoording 2018 

Jaarrekening Stichting Gezond Natuur Wandelen 2018 
 
Financiën 
In 2018 heeft GNW zich bezig gehouden met meerdere projecten, die veelal over jaargrenzen heen 
worden uitgevoerd. Dat betekent dat de projectbegroting(en) niet één-op-één in een 
jaartrance te vangen zijn. 



De inkomsten die in 2016, 2017 en 2018  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 2018 zijn er voor een totaal aan € 108.119 baten. Daar staan totale uitgaven voor een bedrag van € 
108.119 tegenover. 
 
Totaal aan inkomsten 2018 download Triodos rekeningen: 121.737,- 
Totaal aan uitgaven in 2018 alle projecten download Triodos rekeningen: 109.395,- 
Beginsaldo 2018: 50.312,- 
Eindsaldo 2018: 62.654,- 
 
Lasten 

 

Toelichting op baten en lasten: 
 
Begroting 2018 is in feite een begroting voor een totaal aan projecten die lopen in 2018 en 2019. In 2018 is 
een deel van de projecten uitgevoerd. Dat geldt ook voor de uitgaven.  

Baten  

 

begroting realistatie
uren GNW projectleider en werkgroep 65.550           42.314           
uren Provinciale partner 63.951           41.269           

trainingen 41.982           14.353           
zaalhuur 6.057             1.188             
organisatie regionale bijeenkomsten 2.162             -                 

publiciteit / communicatie 25.478           8.882             
overige kosten 5.569             113                
onvoorzien 1.100             

Totaal 211.850         108.119         

begroting realistatie
resultaat 2017 918                918                

dekkingsbronnen
- Haarlem 2.000             2.000             
- Verhagen stichting 1.000             1.000             
- PNB 21.425           17.140           
- PNH 23.350           20.950           
- PZH 63.570           63.570           
- eigenbijdrage LBF 32.800           
- eigenbijdrage GNW/RvZ in FNO projec 1.000             
- FNO (nog te ontvangen) 10.000           
- Stichting Fonds 1818 9.880             
- GEM RDAM SERVICEORG 5.000             

diverse ontvangsten 922                922                
onttrekking fonds activiteiten 54.865           
donatie aan fonds activiteiten -12.343          

210.932         108.119         



Balans 

 

Toelichting op de balans: 
De vorderingen eind 2018 betreffen het laatste deel van een door Landschap Noord-Holland (als 
uitvoerder van PNH) toegezegd bedrag; het nog te ontvangen bedrag bedraagt € 2400 (bedrag is in 
2019 ontvangen). Een bedrag van € 10.000 van FNO Friesland en een bedrag van € 4.285 van de  
Op de post fondsactiviteiten bedraagt ultimo 2017 € 62.665. 
 

6. Vooruitzichten 2019  

In 2019 zullen er enkele bestuurswisselingen gaan plaatsvinden. 

Er zal een start worden gemaakt met GNW in de Provincie Overijssel. 

Met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zijn goede contacten voor een project voor 2 gemeenten in hun 
werkgebied.  

Met IVN wordt een aanvraag gedaan bij de Postcodeloterij t.b.v. wandelingen voor mantelzorgers.  

Er zal een klein onderzoekje door de RijksUniversiteit Groningen (RuG) worden gedaan op het gebied van 
positieve gezondheid 

 

Ronald van Zon, 12.12.2019 

 

 

 

1-1-2018 31-12-2018

vorderingen 11.350            16.685            
vooruit betaalde posten 922                  -                   
schulden -                   -                   
vooruit ontvangen 15.880            
fondsactiviteiten 61.665            62.231            
tekort FNO 1.229              
banksaldo 50.312            62.655            

resultaat 919                  -0                     


