
NMC JJ 15-10-2020 aanpassingen MG 18-10-2020

Aanvulling op het Jaarplan 2021 dat gebaseerd is op het beleidsplan 2021-2025  
“Samen duurzaam denken en doen” van Stichting Natuur- en Milieu-Educatie.

1. Samenwerking
Het inmiddels structurele overleg met de contactambtenaar van de gemeente Weert en de 
samenwerking met de diverse ambtenaren op het brede terrein van natuur-milieu-water-educatie- 
energie-duurzaamheid heeft al geleid tot verscheidene projectactiviteiten. Voorbeelden zijn de  
Klimaattuin en het GEOpad. De huidige intensieve contacten op diverse thema’s zullen verder 
worden uitgebreid, zo maken we nog meer gebruik van elkaars kennis, netwerk en faciliteiten. Beleid 
en uitvoering, denken en doen verknopen we op deze manier met als doel: een grotere slagkracht en 
een breder bereik. Het NMC focust zicht op datgene waar wij goed in zijn:  de uitvoering van 
bestaande en nieuwe activiteiten voor het gezin en arrangementen, workshops, lezingen en 
tentoonstellingen in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Naast natuurlijk activiteiten 
rondom school en in de stad (zoals zwerfafval-acties, voedsellessen en stadssafari’s). 
Voor het begeleiden van deze nieuwe activiteiten worden nieuwe vrijwilligers benaderd. 
Om de continuïteit van het vrijwilligerswerk te waarborgen worden de vrijwilligers professioneel 
begeleid en geschoold. Nieuwe vrijwilligers bieden we introductietrajecten aan. Dat kan alleen als er 
sprake is van een toekomstbestendige exploitatie en een vaste bezetting van professionals.

2. Duurzame, toekomstbestendige exploitatie
Het bewustzijn dat we ons gedrag moeten aanpassen om de aarde duurzaam leefbaar te houden 
groeit. Duurzaamheid als leidend principe geldt ook voor het NMC als organisatie: hoe houden we 
onze exploitatie structureel gezond? 
We prijzen ons gelukkig met de vaste subsidie van de gemeente en de incidentele middelen die 
beschikbaar zijn gekomen voor de uitbreiding en verduurzaming van ons gebouw. Dat biedt een 
solide basis. Kijkend naar de toekomst is er desalniettemin meer nodig, want onze speelruimte is 
gezien de ambities van gemeentelijk beleid nu te beperkt. We hebben daarvoor een aantal ijzers in 
het vuur:

 de contacten met bedrijven uit de regio worden verder geïntensiveerd met als doel nieuwe 
educatieve projecten en de aanschaf van leermiddelen financieel te ondersteunen. 

 Met de kernpartners worden gebruikersovereenkomsten afgesloten. Hierin worden naast de 
voorwaarden voor het gebruik van de verschillende ruimtes ook afspraken gemaakt over hun 
materiële of immateriële bijdrage voor de realisatie van activiteiten die passen in de 
beleidsdoelstellingen van de Stichting opgenomen

 We gaan de gemeente Nederweert benaderen voor financiële ondersteuning van 
lesprogramma’s voor de basisscholen uit deze gemeente. 

 Om de rol als Toegangspoort GrensPark Kempen-Broek verder uit te bouwen zullen ook de 
scholen en burgers van de gemeente Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik actief 
benaderd worden. Dit past binnen het traject dat is ingezet voor erkenning van het 
GrensPark Kempen-Broek als Mens en Biosfeergebied van Unesco. 

Naast deze ‘ijzers’ rekenen we op de gemeente voor een eenmalige bijdrage in een onderzoek naar 
kansen voor een duurzame exploitatie en nieuwe verdienmodellen passend binnen onze 
maatschappelijk doelstelling. 
Dit onderzoek, eerder het “professionaliseringstraject” genoemd, is een noodzakelijke processtap 
voor een organisatie die bestierd wordt door een bijzondere combinatie van 1,2 fte formatie en 80 
gedreven vrijwilligers.


