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Aan het bestuur van de

Stichting Natuur- en Milieu- Educatie

p/a

Leukerstraat 72

6004 RE Weert

Geacht bestuur,

1.0 ALGEMEEN

Ook in dit verslagjaar zijn enkele posten die sterk afwijken van de begroting. 

Afronding van lopende projecten heeft geleid tot de mogelijkheid  

tot het toevoegen aan voorzieningen voor te starten nieuwe projecten.

De activiteiten leiden in 2019 tot lagere opbrengsten als gevolg van 

gedaalde donatie ontvangsten. 

Als gevolg van besparing op uitgaven maar met name door de uitkeringen van verzekeringen en

inhuur van flexibele, tijdelijke IB-47 krachten is in 2019 een positief resultaat behaald.

Het resultaat van 2019 bedraagt 7.489€        

Ik bericht u over de door mij verrichte werkzaamheden als volgt:

2.0 OPDRACHT

Ingevolge de door u verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2019 samengesteld. 

Er werd geen accountantscontrole toegepast.

3.0 BEVINDINGEN EN OPMERKINGEN

a) Zoals hiervoor vermeld vertoont de begroting en staat van baten en lasten in de onder-

scheidene posten meerdere afwijkingen, zowel aan de opbrengsten-  als kostenkant;

b) Vermogen van uw stichting per 31 december 2019 is gestegen van € 37 tot 7.526€    

Dit is na verdeling van het resultaat van 7.489€        

c) de bestemmingsfondsen zijn eind 2019 gestegen tot 37.059,75€     

Niet aangewende bedragen van afgeronde projecten duurzaamheid, ridderpad, vulcanen 

en energie-educatie zijn toegevoegd aan de voorziening nieuwe projecten 2020 2021

d) In 2019 zijn de ontvangsten niet significant gewijzigd (daling < 1%) ten opzichte van 2018.

Deze impact werd veroorzaakt door gedaalde donatie inkomsten.

De marges op de verkopen van dranken, honing en winkelartikelen, 

uitgedruk in (verkopen/inkopen) bedragen respectievelijk 1,47 / 1,08 en 1,91

e) Als gevolg van de noodzaak tot doorvoeren van onderhoudsvoorzieningen 

werd in 2019 gestart met het vernieuwen van de ICT en ICT infrastructuur. 

De in 2018 gevormde voorziening is aangewend. Rekening houdend met deze 

voorziening van afgelopen boekjaar en de in 2019 gemaakte kosten

zijn de totale kosten van het ICT vernieuwingsproject per balansdatum € 7.221,75

Op de overige kosten van coördinatoren werden besparingen doorgevoerd. De overige

onderhoudskosten van het centrum zijn gedaald. De schoonmaakkosten stegen 

met € 1.500 als gevolg van de periodieke inhuur van schoonmaakkracht.
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3.0 BEVINDINGEN EN OPMERKINGEN (VERVOLG)

f)     De financiële positie van de stichting, tot uitdrukking komende in het saldo van het fonds,

is in 2019, in tegenstelling tot 2018 en 2017  minder zorgelijk te benoemen.

Als gevolg van lagere uitgaven dan begroot de mogelijkheid een start te maken 

met het voorzien voor kosten van noodzakelijk onderhoud aan het centrum. 

Daarnaast is de invulling van coördinatoren, de lopende verzekering daarvoor en de inhuur 

van tijdelijke krachten een punt van aandacht van 2020 en 2021

g) Uit overleg met de gemeente Weert is naar voren gekomen dat vanwege het niet B.T.W. 

  plichtig zijn van de Stichting op basis van de per juli 2020 bekende gegevens 

       recht bestaat op teruggave van door de stichting betaalde B.T.W. over huur pand Gemeente Weert

Balanscontinuïteit vereist dat uit hoofde van dit recht op restitutie een correctie gemaakt 

dient te worden voor het bedrag van de huur van 2018 en 2019. 

Deze correctie resulteert in een verlaging van huur die, bij ongewijzigde subsidie zal leiden tot

een resultaatimpact voor hetzelfde bedrag. De correctie hiermee samenhangende is verwerkt

in boekjaar 2019. Voor dit bedrag is een voorziening opgenomen voor inrichting van het centrum 

na de nieuwbouw/verbouwing.  De hoogte van dit bedrag betreft de B.T.W. van 2 boekjaren 

ad. € 23.024,-. Indien gedurende 2020 blijkt dat aangaande dit onderwerp overeenstemming 

wordt bereikt met de belastingdienst voor restitutie voor meerdere jaren wordt op dat moment 

overleg gevoerd hoe hiermee om te gaan. 
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4.0 STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

Herkomst der middelen

Subsidie Gemeente Weert 201.233

Opbrengsten drankverkoop en overige eten en/of drinken 7.431

Diverse opbrengsten 743

Opbrengsten zaalverhuur 750

Educatieve schoolprojecten 3.136

Bankrente 18

Overige schenkingen 1.528

Overige opbrengsten c.q. vergoedingen 43

Energierestitutie 1.761

Uitkering verzekering 27.562

244.205

Toename van schulden

Afname van vorderingen

Vrijval projecten en/of nieuwe bestemmingsfondsen 19.059           

B.T.W. restitutie Gemeente Weert 23.024           

286.288

Besteding der middelen

Kosten volgens staat van baten en lasten 209.478

Afname van schulden 9.750             

Toename van vorderingen 36.573           

Toegevoegd aan spaarrekening 13.018

Project duurzaamheid film 4.214

Voorziening inrichting centrum 23.024

296.056

Mutatie -9.769 

Mutatie liquide middelen

Saldo liquide middelen per 31-12-2018 23.707

Saldo liquide middelen per 31-12-2019 13.938

Mutatie liquide middelen -9.769 

€

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 samengesteld 
van Stichting Natuur
december 

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, 
zoals deze 
voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting 

Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze 
overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags
beroepsregels van onze beroepsorganisatie het Register Belastingadviseurs.
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de 
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door het 
bestuur verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur 
brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 
kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 
samengesteld in
overeenstemming met de 

Weert, 23 juli 2020

Vossen

drs
fiscaal econoom / belastingconsulent

4



Aan het bestuur van de

Stichting Natuur- en Milieu- Educatie

te Weert

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 samengesteld 
van Stichting Natuur- en Milieu Educatie te Weert bestaande uit de balans per 31
december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, 
zoals deze door het bestuur van de stichting zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting 

Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingconsulent om uw opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en 
beroepsregels van onze beroepsorganisatie het Register Belastingadviseurs.
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de 
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door het 
bestuur verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur 
brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 
kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 
samengesteld in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Weert, 23 juli 2020

Vossen Belastingadviseurs

drs L.M.H.G.A. Vossen 
fiscaal econoom / belastingconsulent
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ALGEMENE TOELICHTING

A) GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opge-

nomen tegen nominale waarde.

B) GRONDSLAGEN VAN SALDO-BEPALING VAN DE STAAT VAN BATEN 

EN LASTEN

Het saldo is bepaald als het verschil van de netto-opbrengst en alle aan de verslagperiode toe 

te rekenen kosten en nog te betalen posten per balansdatum.

De Stichting kan projecten plannen in het verslagjaar waarbij bestemmingsfondsen worden

opgebouwd. De realisatie wordt dan ten laste van dit fonds geboekt.

De stichting kan schenkingen ontvangen welke niet als resultaat worden beschouwd en welke 

bedragen rechtstreeks aan het zogenoemde investeringsfonds worden toegevoegd. Uit dit fonds 

worden bijzondere projecten bekostigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Financiële vaste activa 38.366        

ING spaarrekening NL 28 INGB 0684 0149 98 38.366         

Vlottende activa 37.227        

Vooruitbetaalde energiekosten 540              

Nog te ontvangen ziekengelduitkering 1.349           

Nog te ontvangen gelden Gemeente Weert 23.024         

Vooruitbetaalde premie pensioen 12.314         

37.227         

Bank 13.713        

t.w. ING rekening-courant NL 28 INGB 0684 0149 98 13.713         

Kas 225             

Kas beheerder 225              

89.531        

€
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

PASSIVA

Te betalen kosten 10.667         

Betreft: Belasting- & Advieskosten 3.250

Coördinatoren, Risse & inhuur 6.486

Energie

Onderhoudskosten collecties & centrum 611

Overige te betalen kosten 320

10.667

Loonkosten 5.255           

Loonheffing en sociale lasten 1.949

Voorziening vakantiegeld 3.305

5.255

Bestemmingsfondsen 37.060         

Aan het Investeringsfonds een nadere bestemming gegeven, t.w.:

Saldo bestemmingsfonden vorig jaar 7.700

In 2018 vrijval door afronding project Ridderpad 3.500

Subtotaal 3.500

Beschikbare middelen uit, in 2019 afgeronde projecten, naar fonds nieuwe projecten

Duurzaamheids workshops 2.370

Vulkanen aardbevingen 1.350

Ridderpad 204

Energie educatie 818

Subtotaal 4.743

Totaal 15.943

Bestemmingsfondsen ultimo boekjaar 

Bestemmingsfonds Zomerschool 1.390€           

Bestemmingsfonds Joop Biotoop 650€              

Bestemmingsfonds Geopad 5.238€           

Bestemmingsfonds Klimaattuin 9.499€           

Bestemmingsfonds Zwerfafval 2.340€           

Bestemmingsfonds Jong leren eten 2.000€           

Bestemmingsfonds nieuwe projecten 15.943€         

Subtotaal 37.060€   

Voorzieningen 29.024         

2007+2010: Voorziening niet subsidiabele loonkosten 1,2 fte 6.000

Inrichting centrum 23.024

29.024

Saldo Fonds 7.526           

In het verslagjaar zijn de mutaties als volgt:

Saldo per 31 december 2018 37

Bij:  Resultaat 2019 7.489

Saldo per 31 december 2019 7.526

89.531         

€
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2019 2018

€ €

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa 38.366        25.348          

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 37.227        654               

Liquide middelen

Kas 225             567               

Banken 13.713        23.140          

13.938        23.707          

Totaal actief 89.531        49.709          

PASSIEF

KORTLOPENDE SCHULDEN

Te betalen posten 10.667        21.187          

Loonkosten 5.255          4.484            

15.921        25.671          

BESTEMMINGSFONDSEN 37.060        18.001          

INVESTERINGSFONDS -                  -                    

VOORZIENINGEN 29.024        6.000            

SALDO FONDS 7.526          37                 

Totaal passief 89.531        49.709          

BALANS PER 31 DECEMBER
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Staat van Baten en Lasten

2018

werkelijk begroting werkelijk

€ € €

Grootboek Baten

8000 Schenkingen / donaties 1.528€        1.000€          3.664€      

8010 Subsidie Gemeente Weert coördinator 201.233€    203.300€      199.438€  

8009/8012/8032/8035 Opbrengst koffie/fris/honing/versnapering 7.432€        5.500€          6.497€      

8014 Opbrengsten Zaalhuur 750€           800€             831€        

8015/8036/8022 Diversen opbrengsten/kopieën 742€           2.000€          1.434€      

8016 Diverse activiteiten -€              -€         

8017/8023 Opbrengsten educatie 3.136€        4.750€          4.894€      

4795 Rentebaten 18€             -€              54€          

8019 Lezingen -€              -€         

4020 Ziekengelduitkering 27.562€      -€              1.404€      

8020 Doorbelaste kosten coördinatoren -€              -€         

8021 Doorbelaste kosten zaalhuur naar projecten -€              -€         

Restitutie energiebelasting ANBI instellingen 1.761€        1.800€          

Overige restituties en of vergoedingen 43€             

244.205€    219.150€      218.216€  

4047 Rissebedrijven 21.597€      22.500€        24.062€    

4048 Coördinatoren 89.157€      91.700€        87.299€    

4048 Inhuur (tijdelijke) krachten 14.445€      -€              

4100 Huur/correcties inzake B.T.W. 43.779€      55.200€        65.858€    

4112 Onderhoud centrum/inventaris/tuin 2.223€        4.000€          3.183€      

4121 Energie- en waterkosten 7.452€        7.300€          5.838€      

4131 Beveiliging 599€           750€             746€        

4175 Zakelijke lasten en heffingen 1.900€        1.700€          1.632€      

7000/7001/7003 Inkopen koffie, fris, honing & winkelartikelen 5.769€        6.000€          5.906€      

4526 Representatiekosten 735€           750€             1.024€      

4530 Promotionele acties 1.028€        500€             

4250 Kosten tentoonstelling 1.823€        2.500€          1.336€      

4132 Verzekeringen 1.800€        1.800€          1.300€      

4212 Lezingen workshops 106€           315€        

4213 Educatieve materialen 953€           2.300€          2.551€      

4217 Kleine aanschaffingen 205€           220€        

4253 Vrijwilligers 1.411€        1.500€          539€        

4300 Contributies/abonnementen 200€           500€             441€        

4305 Kantoorbenodigdheden/drukwerk 481€           250€             49€          

4306 Kosten kopieerapp. (Xerox/Brother) 3.243€        3.000€          3.245€      

4315 Telefoon/telefax/mobiel 1.708€        1.700€          1.683€      

4320 Porti 174€           200€             177€        

4490 Overige vervoerskosten 491€        

4600 Belasting- en Advieskosten 3.543€        3.500€          3.437€      

4605 Subsidie advies 533€           482€        

4630 Bankkosten 259€           250€             449€        

4125 Schoonmaakkosten 2.133€        2.000€          510€        

4219 Dierencollectie vervanging+onderhoud 502€        

4251 Kortdurende manifestaties 2.000€          -€         

4326 Automatisering (onderhoud) 2.222€        2.500€          5.654€      

Totaal 209.478€    214.400€      218.929€  

Projecten

4922 Project cirkelbos -3.200€    

4923 Project Soort adaptie gemeente

4924 Project blote voetenpad -4.500€    

4928 Project zonnecellen

49xx Project Klimaateducatie 12.000€        

4929 Vrijval zomerschool -€         

4930 Laptopaanpassing

4932 Tafelaanpassing

4934 Duurzaamheid film 4.214€        

49xx Reservering nieuwe projecten 7.700€      

49xx Reservering inrichting centrum 23.024€      

Totaal vrijval wegens realisatie

Totaal kosten 236.716€    226.400€      218.929€  

Pers saldo 7.489€        -7.250€         -713€       

2019
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Jaarplan 2021 
Stichting Natuur- en Milieu Educatie 

 
Inleiding 
In dit jaarplan van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie (Stichting) staan de activiteiten 
voor het jaar 2021 beschreven. De indeling van deze beschrijving is gebaseerd op die van het 
beleidsplan “Samen duurzaam denken en doen 2021-2025”.  
De Stichting werkt vanuit een aantrekkelijk Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) 
in het gelijknamig recreatiegebied, onderdeel van het GrensPark Kempen~Broek, en vanuit 
een sterke band met de gemeente Weert, natuurorganisaties, het onderwijsveld en lokale 
bedrijven.  
Daarmee probeert de Stichting zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van 
een natuurvriendelijk bewustzijn en een duurzame samenleving. 
 
1. Aanpak 
Ook dit jaar zal de Stichting haar rol als aanjager en regisseur van leerprocessen en beleving 
rondom natuur en duurzaamheid invullen. Educatieve programma’s van de kernpartners 
worden ondersteund en ruimtes en onderzoeksmaterialen worden hiervoor beschikbaar 
gesteld.  
Om de veelheid aan functies efficiënt en effectief te laten verlopen wordt de 
bestuursstructuur aangepast met vijf werkgroepen: Bouwprojectgroep, Sponsor & 
subsidieverwerving, Inhoudelijke samenwerking met de gemeente, NMC van de toekomst en 
Dagelijkse bedrijfsvoering. 
Het professionaliseringstraject dat eind 2020 is afgerond en wordt aangestuurd door de 
werkgroep NMC van de toekomst, dient te resulteren in het genereren van extra inkomsten 
en een constructieve samenwerking met de kernpartners.  
 
2. Kernactiviteiten 
Basisonderwijs 
De basisscholen uit Weert en omgeving worden actief benaderd voor de invulling van 
educatieve programma’s. Het aanbod voor dit lopend schooljaar is zo opgesteld dat dit 
corona-proof en in alle seizoenen kan worden uitgevoerd.  
In het voorjaar krijgen de basisscholen de mogelijkheid om zwerfafval-opruimacties rondom 
school te organiseren. Deze acties worden projectmatig voorbereid en uitgevoerd met de 
contactambtenaar van de gemeente Weert. Hetzelfde geldt voor het planten van bomen op 
de Boomfeestdag. Verder wordt bekeken welke rol het NMC kan vervullen in de projecten 
Tiny Forest en Groene Schoolpleinen. 
Met basisschool Het Dal wordt het project Groene Zomerschool voorbereid en door 
vakdocenten en vrijwilligers van het NMC in de laatste week van de zomervakantie 
uitgevoerd. Het lesprogramma bestaat uit reken-, taal-, natuur- en er is veel aandacht voor 
onderlinge samenwerking.  
Rondom klimaatadaptatie en waarbij de Klimaattuin, 1-4-2021 gereed, wordt benut wordt 
een lesprogramma voor het basisonderwijs ontwikkeld. 
Voortgezet onderwijs  
SG Philips van Horne en Citaverde Nederweert worden vanuit het project Eco-Schools 
begeleid om het groene certificaat te behouden respectievelijk te verkrijgen.  
De 1e en 2e jaars leerlingen van de Philips van Horne Scholengemeenschap voeren in de 
maanden juni, respectievelijk september de Milieu Actie Dagen uit, zo nodig corona-proof.  
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In maart en oktober komen de 1e en 2e jaars leerlingen van vmbo Het Kwadrant 
verschillende workshops rondom het thema biodiversiteit en voedsel uitvoeren. 
De leerlingen 4 vwo van Het College Weert volgen in april een 2 daags lesprogramma 
rondom biotopen en leerlingen van 5 vwo worden begeleid bij de uitvoering van opdrachten 
rondom Natuur & Milieu.  
Beroepsonderwijs  
Studenten van het beroepsonderwijs Fontys Lerarenopleiding Aardrijkskunde kunnen ook dit 
jaar weer gebruik maken van specifieke lesprogramma’s over het ontstaan en de kenmerken 
van het landschap, zoals het Geopad Weert. 
Voor de 1e jaars studenten van de Nieuwste Pabo Fontys te Sittard worden in het najaar 
workshops rondom Natuur- en Milieueducatie georganiseerd. Onderzocht wordt of een 
samenwerking voor het initiëren van nieuwe educatieve programma’s met deze Pabo 
haalbaar is.  
Het NMC biedt verder stageplekken aan voor studenten uit het beroepsonderwijs.  
 
Algemeen publiek 
Naast educatieve programma’s voor het onderwijs worden dit jaar ook recreatieve 
activiteiten georganiseerd. In de schoolvakanties wordt het programma NatuurAvontuur 
aangeboden aan de kinderen van Weert. Hierin staat de natuurbeleving centraal en het 
wordt met name voorbereid en uitgevoerd door nieuwe vrijwilligers. 
De verdere ontwikkeling van de tentoonstelling Duurzaamheid met het onderwerp voedsel 
zal worden aangepakt. Onderzocht wordt op welke manier deze het beste tot haar recht 
komt in de uitbouw van de expositiezaal. 
De tentoonstellingscommissie ontwikkelt de tijdelijke tentoonstellingen rondom zand en 
geologie in Weert. 
De opzet en communicatie van educatie rondom voedsel wordt in overleg met Herenboeren 
Land van Weert uitgevoerd. 
Elke vier maanden wordt er een NMC Café georganiseerd rondom actuele, groene thema’s. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van bovenstaande activiteiten zijn 80 vrijwilligers 
betrokken. Zij begeleiden educatieve activiteiten. Daarnaast verrichten zij in het weekend 
baliediensten, onderhouden de tuin, website en bibliotheek, lichte 
schoonmaakwerkzaamheden en klein technisch onderhoud.  
 
3. Gebouw NMC 
Veel energie en aandacht zal dit jaar gaan naar de realisatie van de verbouwing van het 
NMC. Deze is noodzakelijk om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en het dertig 
jaar oude gebouw toekomstbestendig te maken. Dit wordt aangestuurd door de 
Bouwprojectgroep.  
De expositiezaal wordt middels een flexibele wand verdeeld in twee ruimtes, waarbij het 
achterste deel wordt uitgebouwd met een toegang naar de tuin.  
Verder is de wens om het leslokaal uit te breiden en geschikt te maken voor de uitvoering 
van natuur- en techniekeducatie. Het kantoor wordt omgevormd tot overlegruimte terwijl 
de opslagruimte wordt omgebouwd tot kantoor. Opslagruimte komt bezijden de 
expositiezaal.  
Ook de keuken wordt vernieuwd en uitgebreid met de opbergruimte.  
Bij de verbouw en uitbreiding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
voor isolatie en duurzame materialen. Bij de inrichting wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen van de kernpartners.  
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Financiering 
De Stichting gaat bedrijven en sponsoren benaderen om extra financiële middelen te 
verkrijgen. Deze zijn noodzakelijk om naast de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage invulling te 
geven aan een toekomstbestendig centrum. Dit wordt aangestuurd door de werkgroep 
Sponsor & subsidieverwerving  en zal dit jaar met name gericht zijn op aanvullende middelen 
voor de verbouwing en de inrichting van de educatieve ruimtes.  
 
Samenwerking 
Voor de uitvoering van de activiteiten is een goede afstemming met de verschillende 
kernpartners nodig. Er zijn elf kernpartners aan het NMC verbonden: IVN Weert eo, 
Geologische Vereniging Mente et Malleo, Herenboeren Land van Weert, Imkervereniging St. 
Ambrosius, Grenspark Kempen  ̴Broek, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Groen 
Weert, Stichting het Limburgs Landschap, Waterschap Limburg, WeertEnergie en 
Weerterlandhout. Zij maken gebruik van de faciliteiten van het NMC en verzorgen 
informatieve en educatieve activiteiten. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de 
verbouw en de inrichting van het NMC. 
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten voor het onderwijs en afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus worden er verschillende activiteiten voor het 
algemeen publiek georganiseerd. Het IVN Weert eo organiseert 8 lezingen op de 
dinsdagavond en 6 activiteiten rondom biodiversiteit op de zondagmiddag. 
De Geologische Vereniging Mente et Malleo organiseert in het najaar een Geologendag en 
verschillende informatiebijeenkomsten voor hun leden. 
Met Herenboeren Land van Weert wordt de promotie en coördinatie van lesprogramma’s op 
de boerderij besproken. 
De Imkervereniging St. Ambrosius verzorgt informatiebijeenkomsten, gastlessen, cursussen 
en de Imkerdag en biedt hun honing te koop aan in het NMC.  
 
Met de contactambtenaar van de gemeente Weert vindt maandelijks overleg plaats vanuit 
de werkgroep Inhoudelijke samenwerking. Op deze manier is het mogelijk om educatieve 
projecten rondom duurzaamheidsthema’s waarin het NMC een nadrukkelijke rol vervult op 
te stellen en uit te voeren, zoals bij Tiny Forest, Groene Schoolpleinen en Stadssafari’s. 
Dit laatste in samenwerking met het GrensPark Kempen-Broek. Om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen kunnen de contactambtenaren gebruik maken van de 
kantoorfaciliteiten in het NMC. 
 
Vanuit Samenwerkingsverband IJzeren Man worden recreatieve activiteiten gepromoot en 
arrangementen samengesteld. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is om samen te werken met SparkTechLab en 
Bibiloscenter Weert aan de uitvoering van een educatief programma. 
 
Informatieverstrekking en promotie van activiteiten vindt plaats middels de website, folders, 
brochures en persberichten en ontvangen de vrijwilligers een digitale nieuwsbrief.  
Elke vier maanden wordt een NMC-Café georganiseerd rondom de thema’s Energie, 
Landschap, Biodiversiteit en Voedsel. Daarbij worden onder andere de kernpartners van het 
NMC actief betrokken.  
 
 
 
  



Stichting Natuur en Milieu Educatie 
 
Begroting 2021 
 

Ontvangsten 
 
Subsidie Gemeente Weert € 206.000  
Verkopen en verhuur € 5.700  
Educatieve activiteiten € 2.300  
Schenkingen en donaties € 1.000  
Restitutie energiebelasting € 1.800  
Vrijval voorziening inrichting centrum € 23.000  
   
Subtotaal  € 239.800 

 

Uitgaven 
 
Huur centrum € 56.000  
Personeelskosten € 124.000  
Onderhoud centrum € 2.000  
Vervanging koffiemachine  € 1.000  
Energiekosten € 7.500  
Beveiliging € 700  
Zakelijke heffingen € 2.000  
Inkoop verkopen € 3.700  
Representatie € 750  
Tentoonstellingen € 2.500  
Verzekeringen € 1.800  
Educatieve materialen € 700  
Educatie vrijwilligers € 3.000  
Kopieerapparaat € 800  
Telefoon € 1.900  
Porti € 200  
Promotionele acties € 500  
Accountant € 3.600  
Bankkosten € 250  
Ict € 1.000  
Schoonmaak € 1.500  
Kleine investeringen € 500  
Kantoorbenodigdheden € 500  
Abonnementen € 300  
Kosten inrichting centrum € 23.000  
   
Subtotaal  € 239.700 
   
Resultaat  € 100 
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Meerjarenbeleidsplan 2021 –2025 

  Stichting Natuur en Milieu Educatie  
 

Samen duurzaam denken en doen 
 

  
 

 
Inleiding 
 
 
Het vijfjarenplan van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie is gebaseerd op onze missie, visie, 
beoogde maatschappelijke effecten en doelstelling. In het plan wordt als eerste de context 
beschreven waarin de beleidskeuzes gemaakt zijn en vervolgens worden de beleidskeuzes verder 
uitgewerkt.  
 
Missie (waartoe zijn wij op aarde?): Een duurzame samenleving met respect voor natuur en een 
groter bewustzijn dat de mens daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. 

Visie (wat zijn we en waar richten we ons op?): Stichting Natuur- en Milieu- Educatie werkt vanuit 
een aantrekkelijk Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) in het gelijknamig recreatie 
gebied en het GrensPark Kempen~Broek en vanuit een sterke band met natuurorganisaties en het 
onderwijsveld. De Stichting heeft een rijke traditie en neemt een gevestigde positie in de Weerter 
samenleving in en is een betrouwbare en inspirerende partner de gemeente, ondernemers en 
maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur- en duurzaamheidseducatie. 

Maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken?): Een groter bewustzijn over de effecten van 
menselijk gedrag op de natuur. Hoger kennisniveau en bijdragen gedragsverandering van 
Weertenaren op het vlak van een duurzame en gezonde leefstijl.  

De doelstelling van de Stichting Natuur- en Milieu Educatie (hierna te noemen: ”Stichting) is het 
vergroten van kennis en inzicht in de natuur, milieu en duurzaamheid met als gevolg 
gedragsverandering door middel van leerprocessen en andere vormen van informatieoverdracht.  
  
De activiteiten van de Stichting, die voortvloeien uit dit meerjarenbeleidsplan, om de doelstelling te 
bereiken worden jaarlijks vastgesteld en beschreven in een jaarplan. In het jaarverslag wordt 
beschreven of en in hoeverre de doelen zijn bereikt. 
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Uitgangspunten van waaruit de beleidskeuzes gemaakt zijn 
  
De Stichting werkt midden in de samenleving waarin de noodzaak tot duurzaamheid tot iedereen is 
doorgedrongen. Vandaar dat het streven naar een duurzame samenleving in het 5-jarenbeleidsplan 
centraal staat. De educatieve invulling hiervan wordt in samenhang met andere kernpartners 
opgezet. Hierin vervult de Stichting een stimulerende, verbindende en coördinerende rol.  
 
Misschien is het goed om nog even aan te geven wat in het beleidsplan onder duurzaamheid en 
educatie wordt verstaan:  
Duurzaamheid: het handhaven dan wel verbeteren van de leefbaarheid van planeet aarde voor alle 
organismen (inclusief de mens), nu en straks. Leefbaarheid kan enkel worden gegarandeerd als 
daarin ook de niet levende natuur wordt betrokken. 
Educatie rondom natuur, milieu en duurzaamheid geeft middels leerprocessen mensen inzicht, 
kennis en vaardigheden om keuzes te maken die goed zijn voor hun eigen leven, voor de natuur en 
het milieu. Met duurzaamheidseducatie wordt de basis gelegd voor duurzaam handelen. Werkelijk 
duurzaam leren leven start bij de opvoeding en ontwikkeling van de (toekomstige) volwassenen. 
 
De Stichting wil in de komende vijf jaar werken aan de verdere realisatie van een knooppunt voor 
duurzaamheidseducatie vanuit een zichtbaar verduurzaamde en aantrekkelijke accommodatie.  
En wil haar rol van aanjager en regisseur van leerprocessen en beleving rondom duurzaamheid 
verder vervullen vanuit het NMC en hierbij een brede groep van burgers bereiken en betrekken. 
 
Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan heeft de Stichting rekening gehouden met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s), zoals afgesproken door de 
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde 
inbreng van organisaties en individuen. Er zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te 
maken in 2030. Negen van deze doelen sluiten aan bij de doelstelling van de Stichting: Goede 
gezondheid en welzijn, KwaliteitsOnderwijs, Duurzame en betaalbare energie, Duurzame steden, 
Verantwoorde consumptie en productie, Aanpakken klimaatsverandering, Leven in water, Leven op 
het land en Partnerschap.  
 
De Stichting heeft het afgelopen jaar, samen met de kernpartners, haar ambitie voor de ontwikkeling 
van het NMC voor komende tien jaar vastgesteld. Hierbij werden eerst  verschillende ambitieniveaus 
in een oplopende zwaarte ontwikkeld, nl. ván de beginsituatie van het NMC náár een 
duurzaamheidskenniscentrum voor een groot aantal doelgroepen in de toekomst    
 
Hieronder een korte schematische typering van de ambitieniveaus. 
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In overleg met de kernpartners en vrijwilligers is gekozen voor de ambitie voor het realiseren van een 
centrum voor “Duurzaamheidseducatie” en “Knooppunt Kempen~Broek”, waarbij we blijven streven 
naar “Het Groene Huis”. De basis voor deze keuze ligt in de ontwikkelingen in de maatschappij in de 
afgelopen jaren waarin na de belangstelling voor de natuur in de jaren tachtig (met de oprichting van 
de Stichting als gevolg) ook belangstelling ontstond voor het milieu. 
En sinds een tiental jaren staat de duurzaamheid bij veel maatschappelijke instanties centraal. Een 
duurzame maatschappij kan alleen ontstaan als mensen kennis en inzicht hierin hebben en als gevolg 
hiervan hun gedrag veranderen voor het realiseren van een duurzamer leven. 
 
In het beleid van de Stichting voor de komende jaren ligt de nadruk ook op een structurele 
samenwerking met de gemeente. N.a.v. vragen in de raadsvergadering van 10 juni ’20 zal   
de gemeente de Stichting ondersteunen bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan. In de 
communicatie met de gemeente zal de Stichting  het meerjarenbeleidsplan met de verschillende 
ambitieniveaus en de daarbij behorende activiteiten, aan de raad doen toekomen. De Stichting zal 
informatie aan de raad geven over de voortgang van de uitvoering van het beleid middels 
jaarverslagen. 
 
Uitwerking beleidsactiviteiten 2021-2025 
 
Bij de uitwerking van beleidsactiviteiten om gekozen ambitie te realiseren worden een aantal 
aspecten onderscheiden, nl.: 

1. Aanpak (hoe gaan we dat realiseren, rol Stichting, professionaliseringstraject )  
2. Kernactiviteiten 
3. Gebouw NMC 
4. Financiering 
5. Samenwerking / gebruikers   

 
1. Aanpak  

 
Naast het faciliteren van educatieve programma’s zal de Stichting ook nieuwe programma’s gaan 
initiëren, ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij is het NMC een plaats waar groene organisaties en 
gemeente en bedrijven elkaar ontmoeten. 
Naast educatieve programma’s zal ook gewerkt gaan worden aan recreatieve programma’s.  
Een beperkte voorziening voor de verkoop en het nuttigen van lokaal en gezond voedsel past hierin. 
Om dit op de juiste wijze te realiseren zal de bestuursstructuur verder uitgewerkt worden en de 
organisatie geprofessionaliseerd met als doel een toekomstbestendig NMC. Het beleid wordt 
beschreven in een meerjarenbeleidsplan. Dit zal de basis zijn voor het jaarlijks vast te stellen 
jaarplan. De gedurende het jaar uitgevoerde activiteiten worden in het jaarverslag verantwoord.  
 

2. Kernactiviteiten  
 
Er zullen naast educatieve programma’s voor de verschillende onderwijstypes, tentoonstellingen op 
het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid worden ontwikkeld. 
Daarnaast is er het streven om het NMC uit te bouwen tot een Knooppunt Kempen~Broek. 
Ook de educatie vanuit de kinderboerderij en de tuin rondom het NMC wordt als kernactiviteit 
gezien. 
 
  



4 

 

3. Gebouw NMC 
 
De Stichting werkt aan een passende en uitnodigende locatie met voldoende geschikte en 
beschikbare ruimtes voor de realisatie van haar doelstellingen. 

Voor de uitvoering van educatieve activiteiten wordt een leslokaal voor “natuur- en techniek” 
gerealiseerd.                                                                                                                                   
In deze beleidsperiode wordt samen met de gemeente Weert gewerkt aan de realisatie van 
voldoende geschikte ruimtes (educatie, opslag, overleg-voorbereiding), groot onderhoud en 
verduurzaming (isolatie, zonnepanelen) van het gebouw. Verder worden kleine verbeteringen 
aangebracht m.b.t. de akoestiek. 
Ook de tuin rondom het gebouw wordt zo ingericht en onderhouden dat deze optimaal kan worden 
gebruikt voor educatie rondom biodiversiteit, klimaat, energie, voedsel en gezondheid.                        
De verbouwing zal plaatsvinden in opdracht van de gemeente Weert, volgens het plan van een 
architect. Er wordt gestreefd naar de realisering van een keuken voor gezond en lokaal koken. 

Het vernieuwde gebouw wordt een uithangbord voor duurzaamheid. 
 

4. Financiering  
 
De financiering van de Stichting zal plaatsvinden m.b.v. de gemeentelijk jaarlijkse bijdrage.  
Daarnaast zal gestreefd worden naar inkomsten uit projecten en zal worden gewerkt aan de werving 
van additionele middelen en inkomsten. 
 

5. Samenwerking / gebruikers 
 
De Stichting stemt haar eigen beleidskeuzen zo veel mogelijk af op die van de gemeente Weert zoals 
deze zijn beschreven in de beleidsnotitie “ Structuurvisie Weert 2025 ” en in het programma “Samen 
maken we Weert groener en duurzamer”. Door te onderzoeken waarin de complementariteit van de 
Stichting en gemeente Weert te vinden is kunnen activiteiten in projectvorm samen worden 
uitgevoerd is kan een breder publiek worden bereikt.  
Daarnaast staat de samenwerking van de Stichting met de kernpartners hoog in ons vaandel.  
Om de onderlinge contacten tussen de leden van de kernpartners, gemeente en deskundigen op het 
gebied van natuur, milieu en duurzaamheid te bevorderen, wordt regelmatig een NMC-café 
georganiseerd. Hierin worden actuele thema’s gepresenteerd en door deskundigen vanuit 
verschillende invalshoeken besproken en bediscussieerd.   
Ook wordt samengewerkt met het grensoverschrijdende Grenspark Kempen~Broek en 
maatschappelijke organisaties. Bij de opzet en uitvoering van educatieve programma’s werkt de 
Stichting nauw samen met het basis- en voortgezet onderwijs en onderwijs-intermediairs zoals Spark 
Tech Lab en de Bibliocenter Weert op verschillende niveaus en bij alle onderwijstypes. In het 
“Samenwerkingsverband IJzeren Man Weert” wordt met de recreatieve ondernemers gewerkt aan 
de promotie van het IJzeren Man gebied en het opzetten van aantrekkelijke arrangementen in de 
natuur vanuit het NMC. 
Tot slot zullen er ook nieuwe vrijwilligers voor het NMC worden geworven om alle plannen te kunnen 
realiseren. 
 
 



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. 










