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1. Introductie 

Bijgaand kort jaarverslag en jaarrekening 2020 in woord en getal. Voor verdere toelichting 
kunt u zich wenden tot projectleider Ronald van Zon, contact@gezondnatuurwandelen.nl. 

2. Samenvatting 

In 2020 heeft ondanks Corona een verdere groei plaats gevonden. Eind 2020 waren we 
actief in 7 provincies, 55 gemeenten en in totaal meer dan 100 locaties. Zie ook 
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/wandelingen-op-een-rij/.  

De organisatie heeft in 2020 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 en teamleden steeds 
zelfstandiger nieuwe wandelingen opzetten en ondersteunende taken uit voeren. De 
reacties van alle partijen blijven in 2020 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. Deze is gevonden met mevrouw 
Monique Bos. 

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 2020 ook weer getoond als zeer gewaardeerde partner op het gebied van 
financiële administratie en verslaglegging (jaarrekening 2020). 

 

 



 

3. Activiteiten 2020 

Bestuur 

Het bestuur heeft twee keer samen met de projectleiders (online) vergaderd. De heer Rutger 
de Graaf is toegetreden tot het bestuur. 
https://www.gezondnatuurwandelen.nl/organisatie/ 

Corona 

Ook voor Gezond Natuur Wandelen is de Corona pandemie die de wereld in 2020 in zijn 
greep kreeg, zeer bepalend geweest voor onze activiteiten. Gedurende een groot deel van 
het jaar konden de wekelijkse wandelingen door de beperkingen die ons vanuit de overheid 
werden opgelegd niet doorgaan of slechts in zeer beperkte mate. Ook het opzetten van 
nieuwe wandelingen werd soms ernstig gehinderd en vaker verhinderd door Corona. 

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. Door Corona heeft 
de uitvoering vertraging opgelopen. 

ANWB 

Met de ANWB hebben we de intentie om samen in een drietal gemeenten 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. Dit heeft helaas nog niet tot verdere samenwerking geleid. 
Er ligt een goed concept uitgewerkt en klaar om opgepakt te worden. 

Friesland  

Ook in Friesland zijn de wandelingen stil komen te liggen na dat men eerst nog in kleine 
groepjes is blijven door wandelen. 

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. In Dordrecht zijn we samen 



gaan werken met het IVN en Jantje Beton in Dordrecht, in de wijk Sterrenburg die prachtig 
door genoemde partijen is vergroend en beleefbaar gemaakt met interessante projecten als 
groene schoolpleinen, Tiny Forests, herinrichting en zonering van het park, een buurthuis in 
het park, picknickbanken enzovoorts. Onze natuurwandelingen zijn daar een mooie 
aanvulling op om kwetsbare ouderen ook te natuur en het groen te laten beleven en in 
beweging te komen. 

Noord-Holland  

In Noord-Holland hebben we de wandelingen kunnen bestendigen en is er een mooie 
samenwerking met het IVN en Jantje Beton tot stand gekomen in de projecten: 

Gezonde Buurten: https://www.ivn.nl/gezonde-buurten  in Zaanstad en Dordrecht 

Regio Deal Zaanij:    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/de-regio-deals-
van-10-regios/regio-deal-zaanij  

Groningen  

Samen met het UMCG wordt een (vervolg) onderzoek gedaan naar de meerwaarde van 
GNW voor de deelnemers. Helaas gooit corona ook hier roet in het eten. Doordat er niet 
gewandeld kon worden was het niet mogelijk om de deelnemers te interviewen. Zodra dit 
kan zal het onderzoek weer worden opgestart.  

Drenthe  

Samen het Drents Landschap en IVN Noord en Vaart Welzijn is Gezond Natuur Wandelen in 
september succesvol van start gegaan in Assen.  Op maar liefst 3 locaties zijn met een grote 
en enthousiaste groep vrijwilligers de eerste wandelingen in Drenthe begonnen totdat we 
ook daar noodgedwongen door corona de activiteiten stil moesten leggen.   

Overijssel  

Ook bij de locaties in Deventer en Ommen zijn de wandelingen stil komen te liggen. Achter 
de schermen zijn we wel doorgegaan met het verkennen van de mogelijkheden in andere 
gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat we ook in Raalte van start kunnen in 2021.   

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. Ook zijn er 
contacten met Arnhem en Nijmegen. 

 



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. In 2020 heeft een verdere uitbreiding van teamleden kunnen 
plaatsvinden. Teamleden en projectleiders zijn flexibel inzetbaar afhankelijk van het aantal 
projecten en middelen. Het team coördineert voor de ruim 100 locaties in inmiddels 7 
provincies de werkzaamheden voor de ± 1.000 vrijwilligers. De gezondheid van onze 
deelnemers én vrijwilligers staat voorop. De wens bij de deelnemers én vrijwilligers om weer 
met elkaar aan de wandel te kunnen is er zeer zeker maar de veiligheid staat voorop. Het 
(her) starten van de wandelingen gebeurt dan ook in nauw overleg. 

5, Financiële verantwoording 2020 

Jaarrekening Stichting Gezond Natuur wandelen 2020 

In 2020 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 zijn binnengekomen voor de 
werkzaamheden in 2020 en 2021 leveren met het saldo op de lopende (en spaar-) rekening 
voldoende dekking voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden.  
 

Op deze plaats een samenvatting van de jaarrekening 2020 met allereest een overzicht van 
de exploitatie. 

 

 

Lasten Werkelijk 2020
Uren GNW projectleider en werkgroep € 27.699,99
uren Provinciale partner € 10.735,01
Trainingen € 7.361,11
Publiciteit / communicatie € 8.207,74
Overige kosten € 779,47
Onvoorzien € 156,10

totale uitgaven € 54.939,42

Baten Werkelijk 2020
Resultaat 2020 € 0,00
Diverse Ontvangen 
Diverse dekkingbronnen € 89.670,00
Ontrekking aan fonds actvteiten -€ 34.730,58
Totale inkomsten € 54.939,42



Zoals uit voorgaande hoofdstukjes blijkt, stagneerde de uitvoering van veel projecten 
vanwege Corona. Hierdoor zijn er minder uitgaven gedaan dan de bedoeling was. Van alle 
subsidienten is toestemming gekregen om de einddatum van de projecten uit te stellen tot 
eind 2021 ervan uitgaande dat de situatie m.b.t. Corona in de loop van 2021 zal verbeteren 
en er weer meer mogelijk is. 

 

Hieronder een weergave van de balans begin en eind 2020. 

 

 
 

Er is dit boekjaar geen onderscheid meer gemaakt tussen de lopende projecten 
(ondergebracht in de post Fonds) en de vooruit ontvangen bedragen van nog te starten 
projecten waarvoor al bijdragen zijn toegezegd en/of ontvangen. Alle projecten zijn 
ondergebracht in het Fonds.   

Het eigen vermogen is een buffer die de Stichting kan inzetten als een bepaald project niet 
kostendekkend wordt uitgevoerd of voor dekking van algemene Stichtingskosten die niet 
aan een project zijn toe te rekenen.  

 

5. Vooruitzichten 2021 en verder 

De gestage groei van gemeenten, mogelijke samenwerkingen en afronding van projecten 
heeft in 2020 vertraging opgelopen door de Corona situatie. Samen met de nieuwe 
projecten betekent dit een opstapeling van uitvoering in 2021 en 2022 zodra er weer in 
groepen gelopen kan worden. Er is goed en intensief contact met de coördinatoren van de 
huidige locaties om een herstart van de wekelijkse natuurwandelingen weer mogelijk te 

1-1-2020 31-12-2020
vorderingen € 44.535 € 58.665
bank € 52.072 € 86.793
resultaat  2020

€ 96.607 € 145.458

                    Passiva
1-1-2020 31-12-2020

Fonds € 73.005 € 139.056
Eigen Vermogen /Stichting kapitaal € 6.402 € 6.402
Vooruit ontv € 17.200

€ 96.607 € 145.458

Activa



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, 6 juni 2021 

 


