Jaarverslag 2019 Stichting Gezond Natuur Wandelen
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1. Introductie
Bijgaand kort jaarverslag en jaarrekening 2019 in woord en getal. Voor verdere toelichting
kunt u zich wenden tot projectleider Ronald van Zon.

2. Samenvatting
In 2019 heeft een verdere groei plaats gevonden. Eind 2019 waren we actief in 6 provincies,
50 gemeenten en in totaal 100 locaties. Zie ook
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/wandelingen-op-een-rij/.
De organisatie heeft in 2019 een versterkt 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 2019 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 2019 ook weer getoond als zeer gewaardeerde partner op het gebied van
financiële administratie en verslaglegging (jaarrekening 2019)

3. Activiteiten 2019
Bestuur
Het bestuur heeft Jan Kuiper als nieuwe voorzitter gekregen. Wij danken Ernest Briët hartelijk voor
zijn inzet en gastvrijheid in de afgelopen periode. Daarnaast is het bestuur versterkt met Magdalena
van den Berg en Agnes van den Berg. Zie voor de bestuurssamenstelling
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/organisatie/
Zorg en Zekerheid
Samen met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hebben we een start kunnen maken met het opzetten
van nieuwe wandelingen in Amstelveen en Alphen aan den Rijn
ANWB
Met de ANWB hebben we de intentie om samen in de gemeente Hoeksche Waard een pilot te
starten van een combinatie van “Automaatje” en Gezond Natuur Wandelen. Zie ook
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje
KWBN
Met de KWBN hebben we verkennende gesprekken gevoerd om een gezamenlijk leefstijl- en
wandelprogramma op te zetten
Friesland
In 2019 zijn de wandelingen in Friesland zonder problemen voortgezet alle groepen lopen nog. Er
komen met regelmaat informatie vragen binnen waar men kan meedoen, als ook vragen over het
opstarten van nieuwe groepen. Overigens heft dit nog niet geleid ook het daadwerkelijk opstarten
van een nieuwe groep. Samen met LBF en met steun van en aantal gemeenten is een aanvraag in
gediend bij het Iepen Mienskipsfuns voor financiële ondersteuning voor het opstarten van nieuwe
groepen maar deze is helaas niet gehonoreerd.
Noord-Brabant
Gesprekken met de Provincie Brabant hebben nog niet geleid tot een uitbreiding van het aantal
gemeenten
Zuid-Holland
In Zuid-Holland hebben we met behulp van een reeks van financiers en steun van de Provincie het
aantal gemeenten gestaag kunnen uitbreiden
Noord-Holland
In Noord-Holland hebben we de wandelingen kunnen bestendigen
Groningen
Samen met het UMCG en oud bestuurslid Frits van den Berg is een onderzoekje gedaan naar de
meerwaarde van GNW voor de deelnemers. Hoewel (zeer) bescheiden van omvang was de conclusie
aan de hand van een gevalideerde vragenlijst dat de deelnemers op alle onderdelen die te maken
hebben met de kwaliteit van leven (fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale relaties en

omgeving) beter scoorden dan hun gemiddelde leeftijdsgenoten. Een groter vervolg onderzoek is
gestart om meer zekerheid te verkrijgen over de uitkomsten. Daarnaast zijn de eerste gesprekken
gestart met een nieuwe gemeente in Groningen.
Drenthe
Samen het Drents Landschap en IVN Noord is een plan gemaakt om te een GNW pilot op te zetten in
Assen. De gesprekken lopen nog. Ook zijn verkennende gesprekken gevoerd in de gemeente
Tynaarlo.
Overijssel
Met ondersteuning van de Provincie Overijssel zijn 2 pilots GNW gestart. Een in Deventer op 2
locaties en 1 in Ommen. Waar de ene locatie in Deventer zich direct mocht verheugen in een leuke
belangstelling, kende de tweede locatie een lange(re) aanloopperiode maar inmiddels is ook daar het
deelnemers aantal stijgend. In Ommen is de pilot pas in december gestart dus daar valt nog niet veel
over te melden alleen dat de de woensdagwandeling zich mag verheugen in een mooie belangstelling
met soms 25 of meer deelnemers. Er is nog maar een zaterdagse wandeling geweest, de toekomst
zal uitwijzen op die die levensvatbaar is. Met de provincie wordt gesproken over een vervolg.
Gelderland
In Gelderland zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. IVN en de Apeldoornse vierdaagse maar deze
hebben vooralsnog niet geleid tot het starten van een wandeling.
Limburg
In Limburg hebben een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden. In de loop van volgend jaar
zal gekeken worden of en hoe een vervolg mogelijk is.

4. Organisatie
De Stichting kent een platte organisatie met duidelijke afbakening van taken en
verantwoordelijkheden. Ook in 2019 heeft een verder uitbreiding van teamleden kunnen
plaatsvinden. Teamleden en projectleiders zijn flexibel inzetbaar afhankelijk van het aantal
projecten en middelen.

5. Financiële verantwoording 2019
Jaarrekening Stichting Gezond Natuur wandelen 2019
In 2019 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 en 2018 en
2019 zijn binnengekomen voor de werkzaamheden in 2017 ,201en 2019 leveren met het
saldo op de lopende (en spaar-) rekening voldoende dekking voor het uitvoeren van de
geplande werkzaamheden. In 2018 zijn voor een totaal aan € 109.620 aan bijdrage op de
lopende rekening bijgeschreven. Daar staan totale uitgaven voor een bedrag van € 104.732,tegenover.

Exploitatie 2019
Lasten
Uren GNW projectleider en werkgroep
uren Provinciale partner
Trainingen
Publiciteit / communicatie
Overige kosten
Onvoorzien

Werkelijk
2019
€ 35.250,00
€ 33.093,25
€ 18.271,85
€ 17.402,18
€ 228,13
€ 486,66

totale uitgaven

€ 104.732,07

Baten

Werkelijk
2019
€ 0,00

Resultaat 2018
Diverse Ontvangen
Diverse dekkingbronnen
- Gem Rijswijk waarderingssubsidie
- Onderlingen Waarborg MIJ Zorgverz.
- Provincie ZH 5 gemeente
-IVN
-Stichting Moai
- Stichting Gezond Fonds 1818
- Provincie Zuid Holland
- Stichting Het Nutshuis

€ 4.500,00
€ 43.000,00
€ 30.000,00
€ 4.000,00
€ 250,00
€ 2.470,00
€ 8.200,00
€ 17.200,00

Dotatie aan Eigen vermogen

-€ 4.887,93

Totaal

€ 104.732,07

Toelichting op baten en lasten:
1) Het totaalbedrag aan betaalde uren van de projectleider en werkgroep is bijna gelijk aan
gerealiseerde uren 2018.
2) Het totaalbedrag trainingen is vergelijkbaar met realisatie 2018
3) Het totaalbedrag van publiciteit en communicatie is verdubbeld t.o.v. realisatie 2018
4) Het resultaat ultimo 2019 is € 0,--.

Balans 2019

Activa
vorderingen
bank
resultaat 2019

1-1-2019
€ 16.685
€ 62.655

31-12-2019
€ 44.535
€ 52.072

€ 79.340

€ 96.607

Passiva

Fonds
Vooruit ontvangen
verlies FNO
resultaat 2019
Eigen Vermogen

1-12019
€
62.231
€
15.880
€
1.229
€
79.340

31-12-2019
€ 73.005
€ 17.200
-€ 6.402
€ 96.607

Toelichting op de Balans
Er is dit boekjaar een uitsplitsing gemaakt van het Fonds. Dit fonds omvat de beschikbare middelen
voor lopende projecten. De vooruit ontvangen middelen hebben betrekking op projecten die nog van
start moeten gaan. Het eigen vermogen is een buffer die de Stichting kan inzetten als een bepaald
project niet kostendekkend wordt uitgevoerd of voor algemene Stichtingskosten die niet aan een
project zijn toe te rekenen.

Specificatie Vorderingen :
Van vorderingen 2018 is € 12.400 ontvangen, € 4285,-- (PNB2018 Den Bosch nog niet)
Vorderingen eind 2019 31.12:
•
•
•
•

5 gemeenten PZH
PZH1920 F1818
Den Haag Escamp Fonds 1818
Haags sportkwart.

€ 17.750,-€ 10.750,-€ 10.750,-€ 1.000,--

6. Vooruitzichten 2020 en verder
De gestage groei van gemeenten, mogelijke samenwerkingen en afronding van projecten
loopt op datum van schrijven (15.5.2020) vertraging op door de Corona situatie. E is goed en
intensief contact met de coördinatoren van de huidige locaties om een herstart van de
wekelijkse natuurwandelingen weer mogelijk te maken zodra dat volgens de richtlijnen van
het RIVM en de Rijksoverheid weer kan. Daarnaast is het essentieel dat wandelaars,
begeleiders en coördinatoren van de locaties zich voldoende veilig voelen om weer te
starten. Het zal waarschijnlijk een gedifferentieerd beeld opleveren. Ook dat kan een basis
zijn voor een verdere positieve ontwikkeling van de natuurwandelingen die zeer
gewaardeerd worden door alle betrokkenen. Leefstijl, bewegen, preventie, positieve
gezondheid, natuur, biodiversiteit en sociale contacten voor ouderen om eenzaamheid te
bestrijden zijn thema’s die alleen maar belangrijker worden. Deze thema’s worden allemaal
met dit relatief eenvoudige wandelconcept met een goede naam bediend. We blijven
streven naar een landelijke dekking met een fijnmazig aanbod zodat er voor iedereen wel
een of meer wandelingen in de natuur of het groen in de buurt is.

Ronald van Zon, 15.5.2020

