Stichting NatuurOntdekkers
Jaarbericht en toelichting jaarcijfers 2014
NatuurOntdekkers
Op 30 april 2014 zag de stichting NatuurOntdekkers het daglicht. De oprichting is bekrachtigd door een
notariële akte waarin ondermeer doelstellingen, werkwijze en bestuur in artikelen zijn vastgelegd.
Het hoofddoel van NatuurOntdekkers is natuureducatie, het jonge kind in staat te stellen zelf de natuur te laten
ontdekken en beleven. Daarmee wordt de kiem voor een milieubewuste en duurzame houding gelegd. We
doen dat door middel van het organiseren van groene activiteiten (natuurkampen, weekend- of dagactiviteiten)
voor het jonge kind (leeftijdscategorie 7-12 jaar). Daarbij staat het zelf onderzoeken en beleven van de natuur
centraal maar tijdens de kampen is voldoende tijd ingeruimd voor meer recreatieve onderdelen en
spelelementen als kampvuur en bonte avond. Kampen zijn daarmee per definitie ook een sociaal gebeuren.
NatuurOntdekkers is min of meer de ‘natuurlijke’ voortzetting van Wildzoekers, voormalig initiatief van o.a.
Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Met de opheffing van Wildzoekers viel de concrete
aandacht voor natuurbeleving door middel van kampen voor 7-12 jarigen weg. Juist deze categorie is ook het
voorportaal voor organisaties als NJN en JNM die vanaf 12 jaar voor een deel van de NatuurOntdekkers een
logische follow up kunnen zijn.
NatuurOntdekkers draait geheel zonder winstoogmerk. Vrijwilligers verzetten samen veel werk, zonder dat zij
hiervoor een vergoeding ontvangen. Streven is er op gericht middels donaties de onkosten die wij voor
vrijwilligers moeten maken (zoals de VOG, verklaringen omtrent gedrag) en die de vrijwilligers zelf moeten
maken (denk aan reiskosten) op ons te nemen. We streven er naar ook een budget op te bouwen voor een
aantal minvermogenden.
Financiën
We hebben (nog) geen spek op de ribben maar sluiten 2014 met een positieve balans af (zie bijlage 1). Door
persoonlijke bijdragen hebben we de oprichtingskosten voorgefinancierd. Naast deze bijdragen hebben
deelnemersbijdragen, bijdragen van enkele fondsen en een aantal donateurs aan het positieve resultaat over
2014 bijgedragen. Alle externe fondsen en donateurs hartelijk dank!
Het betalen van reserveringskosten voor de zomerkampen 2015 zorgt voor een (tijdelijk) negatief saldo. Zie
bijlage 2 voor de begroting 2015.
Bestuur
Het bestuur bestond per 31-12-2014 uit:
Herman de Jongh, Apeldoorn
voorzitter
Henk Brongers, Nieuwegein
penningmeester
Anne Diepenhorst, Wageningen
secretaris
Anne Krediet, Wageningen
pr/materialen
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Vergaderingen
Na de oprichting kwam het bestuur van NatuurOntdekkers in 2014 3x bijeen en had veel onderling
(email-)contact, ook tijdens de zomerkampen in Apeldoorn.
Kampactiviteiten 2014
a. 3-8 augustus
b. 10-15 augustus
c. 24-26 oktober

zomerkamp 8 – 10 jarigen op Het Woldhuis, Apeldoorn
zomerkamp 11-13 jarigen op Het Woldhuis, Apeldoorn
herfstkamp in ’t Laer te Hilversum

Aan de twee zomerkampen hebben 53 kinderen deelgenomen. Het herfstkamp telde 25 deelnemers.
Ruim 10 deelnemers meer dan het oorspronkelijk begrote aantal. Al met al hebben de drie kampen ons een
netto bedrag opgeleverd van 936,00 euro.
Accommodaties
Uitgangspunt is dat we gezien de jonge doelgroep ons richten op locaties met goede sanitaire ruimtes en een
dagverblijf. Dat neemt niet weg dat er in de toekomst ook specifieke kampen met een meer outdoor- of survival
karakter in het jaarprogramma opgenomen kunnen worden.
PR en fondsenwerving
- Qua PR springen in 2014 de ontwikkeling van de site en flyers door Anne Krediet (www.natuurontdekkers.nl) en onze aanwezig op de Dutch Birdfair (2 dagen in de Oostvaardersplassen) in het oog.
- Voor werving en presentatie zijn enkele flyers ontwikkeld
- Fondsenwervingsactiviteiten
o redelijk voor de vuist weg zijn een paar fondsen benaderd om onze activiteiten financieel en/of
materieel te steunen
o van Dik Groen (onderzoeksmaterialen en financiering 2 deelnemers), ANWB-fonds (stichtingskosten) en het Sluyterman van Loo fonds (intergenerationele activiteiten op de 2 zomerkampen) zijn enkele doeluitkeringen ontvangen (zie verder hieronder bij toelichting jaarcijfers)
Toelichting jaarcijfers (zie ook bijlage 1)
Op de balans staat een bedrag van 450,00 euro materialen. Dit is de boekwaarde van materialen die door de
Vogelbescherming Nederland is geschonken. Tevens heeft SecondlifeOptics acht (8) verrekijkers belangeloos
aan onze stichting beschikbaar gesteld.
Door een drietal organisaties is een bedrag voor verschillende doelen beschikbaar gesteld:
Stichting Dik Groen steunde ons initiatief met € 450. Daarvan was 280,00 euro bestemd om twee kinderen, van
ouders die niet in staat waren de deelnemersbijdrage te betalen. Dit bedrag is rechtstreeks geboekt op
inschrijfgeld zomerkampen. Daarnaast konden we 170,00 euro besteden aan onderzoeksmaterialen als
vlindernetten.
Fonds ANWB steunde de oprichting van onze stichting met een bedrag van 250,00 euro dit bedrag is
rechtstreeks geboekt op de verlies en winst rekening.
Stichting Sluyterman van Loo financierde met € 400,00 de twee dagactiviteiten Natuurkokkerellen tijdens onze
zomerkampen. Bij Natuurkokkerellen werkten onze deelnemers samen met een groep ouderen, beide van het
woonzorgcentrum Rumah Saya uit Ugchelen. Dit bedrag is rechtstreeks geboekt op levensmiddelen,
zomerkampen.
Naast deze sponsors hebben we ook aan de ouders gevraagd om naast het inschrijfgeld ons met een éénmalige
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donatie extra te steunen. Dit heeft onze stoutste dromen overtroffen liefst 563,00 euro hebben we als extra
donatie mogen ontvangen.
We zijn ons er terdege van bewust dat zonder de bijdragen van genoemde organisaties en donateurs het
moeilijk was geweest om al onze activiteiten te realiseren. Een welgemeend dank u wel is daarom ook in dit
jaarbericht op zijn plaats.
Al met al kunnen we 2014 afsluiten met een eigen vermogen ad 1.222,00 euro.
De post vooruitbetaalde kosten ad 350,00 euro betreft de eerste aanbetaling rond de zomerkampen 2015.
Uitgangspunten financiën
Zoals eerder gemeld werkt NatuurOntdekkers zonder enig winstoogmerk. Binnen twee/drie jaar na oprichting
willen we zonder externe financiële hulp zelfstandig verder kunnen. Kampen die volledig self-supporting zijn is
daarbij uitgangspunt Dat houdt in dat uit de deelnemersbijdragen niet alleen de verblijfskosten maar ook de
verbruiksmaterialen, EHBO, sport en spel-materialen, vervanging van kapotte of verloren materialen en de
kosten voor VOG’s en reis- en verblijfkosten van onze vrijwilligers gefinancierd moeten worden. Die willen we
niet belasten met kosten voor hun vrijwillige inzet. Voor uitbreiding en vernieuwing van inventaris gaan we een
appel doen op reguliere fondsen of bevriende clubs.
Ambities
In 4-5 jaar tijd wil NatuurOntdekkers haar aanbod kampen uit laten groeien met een gevarieerd aanbod van
voorjaars-, zomer- en najaarskampen. Onderzocht wordt tevens of er vraag is voor het begeleiden van een- of
meerdaagse activiteiten van derden die vanuit verenigingsleven of sociaal cultureel werk de aandacht richt op
onze doelgroep. Dat kunnen ook intergenerationele activiteiten zijn waarbij (groot-)ouders en (klein-)kinderen
samen optrekken en NatuurOntdekkers voor de invulling ervan zorgt.
Vrijwilligers
Met een kleine aanvulling zin we met het huidige bestand aan vrijwilligers in staat de 6 kampen voor 2015 te
organiseren. Groei van het aantal kampen is alleen mogelijk als er nieuwe vrijwilligers bijkomen. Uitgaande van
warme werving bij bestaande natuurorganisaties en groen-opleidingen zal in 2015 deze werving ingezet worden
(zie ook bij uitbreiding bestuur).
Plannen 2015
In 2015 staan 6 kampen op de rol:
- 4 zomerkampen: die vinden alle plaats in een accommodatie van de Paasheuvelgroep te Austerlitz (volledig verzorgd)
- Voorjaarskamp in Scoutinggebouw te Nunspeet (zelfverzorging)
- Herfstkamp
Uitbreiding bestuur
De bemensing van de natuureducatieve activiteiten kan alleen groeien als de poule vrijwilligers substantieel
groeit. Per 1 januari zal daartoe Rebecca Wielink het bestuur komen versterken en zich vooral buigen over de
werving, informering en inzet van vrijwilligers.
In 2015 hopen we nog een 6e bestuurslid te verwelkomen die met name de groei en het beheer van de
materialenpoule onder zijn of haar hoede wil nemen.

2015 belooft een intensief jaar te worden waarbij het bestuurlijk fundament van de organisatie, de onderlinge
afstemming, de administratieve organisatie, de ontwikkeling van pr/site en de fondsenwerving belangrijke
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aandachtspunten zijn. Ook samenwerking met derden (publicitair, werving, gezamenlijke activiteiten) zal punt
van aandacht zijn.
Qua materiaal zal de opbouw, de opslag en het beheer van een eigen inventaris in goede banen geleid moeten
worden. Vervanging van bestaande inventaris zal uit de deelnemersbijdragen gefinancierd worden. Voor de
uitbreiding van inventaris met specifieke natuuronderzoeksmaterialen zullen we een appel of fondsen doen.
Begin 2015 starten we de donateurswerving met een crowfunding achtige actie in eigen kring. Deze warme
werving is een eenmalige actie. Via site, flyers en externe presentaties zal een donateursactie richting het grote
publiek gevoerd worden.
Indien u vragen heeft of het financieel overzicht willen opvragen dan kan dat via info@natuurontdekkers.nl
Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 25 februari 2015

Herman de Jongh
Voorzitter

Henk Brongers
Penningmeester

Bijlagen
1. balans 2014
2. begroting 2015
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Bijlage 1: Begroting
2016

NETTO INKOMSTEN

BEDRAG

Zomerkamp 1

4320,00

Zomerkamp 2
Lentekamp

4320,00
1500,00

Herfstkamp

1800,00

Sub totaal

11940,00

UITGAVEN

BEDRAG

Accommodatie
zomerkamp
Accommodatie lentekamp
Accommodatie herfstkamp
Inkopen levensmiddelen
etc
Verzekering
Vervoer materialen

6200,00

Sub totaal

9040,00

490,00
750,00
750,00
400,00
450,00

Sponsors
Donaties
Toevalige baten

0,00
0,00
0,00

Materialen
Veldstudie
Afschrijving materialen

250,00
400,00
150,00

Sub totaal

0,00

Sub totaal

800,00

Werving
Reiskosten vrijwilligers
VOG verklaringen

200,00
250,00
500,00

Sub totaal

950,00

Kantoormateriaal
Beurzen
Bankkosten
Kosten website

100,00
200,00
100,00
50,00

Sub totaal

450,00

Aflossing schulden
Onvoorzien

400,00
300,00

Sub totaal

700,00

Totaal
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Bijlage 2: balans 2014

Verlies- en

Winstrekening

Bank
Rendementsrekening
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen
Materialen
Nog te betalen
Renteloze voorschot
Vermogen

372
800
350
450
350
400
1222

Inschrijfgeld zomerkampen
Sponsoring Dik Groen
Inschrijfgeld herfstkamp
Locatie zomerkamp
Locatie herfstkamp
Donaties
Giften
Inzet vrijwilligers
Kosten drukwerk
Bankkosten
Oprichtingskosten
Overige kosten
Materialen
Sponsoring Dik Groen
Kosten overige activiteiten
Kosten kleine activiteiten
Reiskosten
Levensmiddelen etc. zomerkamp
Sponsoring Sluyterman
van Loo fonds
Levensmiddelen etc. Herfstkamp
Verzekeringen
Afrondingsverschil
Winst Verlies

7509
300
1250
5281
350

269
52
556
51

563
250
40

62
150
101
48

2351
362
179

400

1222
10673
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