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1 Inleiding
Voor u ligt de jaarrapportage van het
Natuurcentrum Gorinchem over het jaar 2017.
In deze jaarrapportage leest u waar het
Natuurcentrum Gorinchem zich in 2017 mee
bezig heeft gehouden en welke ambities wij
hebben gerealiseerd in dat jaar. Ook leest u in
dit jaarverslag over de ambities die wij voor de
nabije toekomst hebben.
In de jaarrapportage leest u achtereenvolgens
over:






het Natuurcentrum & de samenleving,
de activiteiten op het Natuurcentrum,
personeel en organisatie,
onderhoud en voorzieningen,
de financiën.

Wij wensen u veel leesplezier!

2 Natuurcentrum

2.3 Zakelijke partners & sponsoren

& de samenleving

In 2017 komt de samenwerking met bedrijven
voorzichtig weer op gang. Er is met tientallen
bedrijven contact gelegd. Dit deden we door
persoonlijk bij bedrijven langs te gaan, te bellen, deel
te nemen aan de Fen Expo of mensen uit te nodigen
voor ons Golftoernooi Gorcum Open. Veel van de
contacten gaven aan de intentie te hebben meer van
onze vergaderzalen gebruik te maken of ons “in
natura” willen helpen. Wij mochten onder andere
rekenen op de steun van Tuincentrum Sterk, JéwéRET,
Bakker Bas, Rabobank, Boveko, GCC print
professionals, De Jong Vastgoed, Maurice Architecten,
Golfpark Almkreek, Tredion, SNS Bank en Gorcum TV.
Rivierenlandfonds en het Oranjefonds. Door een tegel
met het logo van onze sponsoren op onze “Walk of
Fame” (hinkelpad) te leggen bedanken wij onze
sponsoren. In mei 2017 werden de eerste hinkeltegels
feestelijk onthuld.

Het Natuurcentrum is er voor én door de samenleving.
Contact en communicatie met onze bezoekers,
wijkbewoners en partners vinden we van groot belang.

2.1 Bezoekers van het Natuurcentrum
In 2017 hebben we naar schatting 50.000 bezoekers mogen
ontvangen. Eind 2017 is een bezoekersteller aangeschaft.
We hebben in 2017 gewerkt aan een prettige routing over
het terrein, een gastvriendelijke uitstraling en meer
activiteiten voor jong en oud.
Door het toevoegen van kleine elementen verbeteren we
de beleving van de bezoekers steeds meer. Er is nu meer
uitleg over de dieren en duurzaamheid op het terrein, een
houten melkkoe, die echt “gemolken” kan worden, de
kinderspeelhoek is aangevuld met speelgoed en het
aanbod van kinderfeestjes en partijen is geactualiseerd.
In 2018 willen we nog meer verbeteringen doorvoeren die
de belevenis van de bezoekers van ons eiland ten goede
komen.
In samenwerking met Poort 6 heeft het Natuurcentrum
voorbereidingen getroffen om zich meer open te stellen
voor de wijkbewoners en meer samen te werken met de
Activiteitencommissie van de Intervamflats. Nagenoeg
iedere woensdagochtend hebben zij een
ontmoetingsochtend van 2017 op het Natuurcentrum
georganiseerd. Ook is Koningsdag samen met/door de
Activiteitencommissie van de Intervamflats georganiseerd.
In 2018 gaan we nog meer activiteiten samen plaats laten
vinden.

2.2 Samenwerkingspartners
“Groeien doe je samen”, is ons motto. En dan bedoelen we
niet alleen samen met alle collega’s, maar juist ook samen
met partners. Gorcum Beweegt, Limonade Brigade,
Philadelphia, Gorcum Natuurlijk Groen, We helpen,
Humanitas en met nog vele andere lokale initiatieven
werken wij samen. Samen zorgen we ervoor dat er voor de
burgers nog meer leuks te doen is.

2.4 (social) media
In 2017 zijn social media zoals facebook, twitter,
linkedin en instagram (actiever) in gebruik genomen.
Via deze media zenden we niet alleen informatie over
het Natuurcentrum, we hebben ook interactie met
onze “facebookvrienden” en vragen naar de wensen
van onze bezoekers.
In april is de nieuwe website, het nieuwe logo, de
huisstijl en de nieuwe zakelijke brochure gelanceerd.
In de maanden daarna zijn diverse flyers, banners en
posters voor de externe communicatie gemaakt.
Minstens maandelijks informeren we de
geïnteresseerden via persberichten en nieuwsbrieven.

3 Activiteiten op het

3.2 Ontmoeting (horeca)

Natuurcentrum

Ook in onze horeca hebben we in 2017 ons best gedaan
het de bezoeker zo goed mogelijk naar de zin te maken
én ons eigen werkgemak te vergroten.

In dit hoofdstuk zoomen we dieper in op de inspanningen
van de verschillende afdelingen.

3.1 Kinderboerderij
In 2017 is de leefomgeving van onze dieren nog
aangenamer gemaakt. Dit deden we door ze bijvoorbeeld
meer leefruimte te bieden of er voor te zorgen dat ieder
dier een stal heeft dat verbonden is met een buitenruimte.
De konijnenflats zijn verwijderd en de varkens kregen een
eigen stal met buitenruimte waarin ze in de ondergrond
konden wroeten. Enkele grote dieren, zoals de koe en de
ezels zijn verkocht. Ook is de intensiteit van ons
fokprogramma aangepast.
Met deze aanpassingen willen wij onze voorbeeldfunctie
op het gebied van dierenwelzijn beter invullen, zonder dat
we uiteraard de wensen van de bezoeker uit het oog
verliezen. In 2018 gaan we nog meer educatieve
elementen aanbrengen op de boerderij én gaan we
doorlopend boerderijspellen aanbieden, zodat kinderen
zich langere tijd bij ons kunnen vermaken.
Uiteraard zijn in 2018 ook dieren bij ons te logeren
geweest tijdens de vakantie van hun eigenaar. We hadden
47 logees in het totaal.
Met kinderfeestjes en schoolreisjes werden er regelmatig
speurtochten op de boerderij gedaan en organiseerden we
activiteiten met de dieren voor kinderen, zoals de
feestmaaltijd voor de dieren.

De menukaart is aangepast, we hebben gekozen voor een
bescheiden assortiment, waar mogelijk vers of biologisch.
We leren alle horecamedewerkers over gastvrijheid en
we zijn gaan oefenen met het bedienen aan de tafel. In
2018 gaan we dat op grote schaal uitvoeren.
De omzet van het restaurant is van 2016 naar 2017 met
13% gestegen. In 2017 zijn onze vergaderzalen en
restaurant 91 keer gereserveerd door bedrijven en
particulieren.
We hebben geëxperimenteerd met andere producten in
het winkeltje dat hoort bij het restaurant hoort. Het
winkeltje is nu voornamelijk gevuld met kinderspeelgoed,
in 2018 gaan we dat verder aanvullen met biologische
en/of natuurlijke producten.
In 2017 is een pilot gedraaid voor het aanbieden van een
maaltijd voor senioren door MBO studenten. Dit was een
groot succes. Dit project gaan we in 2018 uitvoeren.
De werkwijzen in de horeca zijn sterk verbeterd. Deels is
dit dankzij de investering in nieuwe apparatuur (kassa,
saladière, kookplaten), maar vooral dankzij het anders
inrichten van de werkprocessen. We maakten standaard
schoonmaakroosters, bestellijsten en lijsten waarop we
de derving bijhouden.

3.3 NME
(Natuur en milieu educatie)
Afdeling NME heeft in 2017 hard gewerkt het
optimaliseren en uitbreiden van het aanbod van
lesmaterialen en lessen. Begin van schooljaar 2017-2018
is ingezet op contact met de scholen in regio Gorinchem.
Eind 2017 hadden we reeds 47 reserveringen van lessen
en lesmaterialen. In het schooljaar 2016-2017 zijn er in
het totaal 91 reserveringen gemaakt. We hebben er
vertrouwen in dat het totale schooljaar 2017-2018 een
stijging in de reserveringen gaat zijn.
.
Het project
afvalvrije scholen, in samenwerking met onze
partner Waardlanden, loopt gestaag door. Inmiddels is
circa 80% van de scholen in onze regio afvalvrij!
Onze moestuin is opgeknapt en er is een pilot met
schoolkinderen uit de buurt gedaan voor het volgen van
de moestuinlessen.
Het project Groen doet Goed is ontwikkeld, waarbij
kinderen worden gestimuleerd te gaan bewegen in het
groen. Dit project wordt in 2018 uitgevoerd.
Uiteraard hebben we ook gewerkt aan onze eigen
duurzaamheid. Er zijn energiebesparende maatregelen
getroffen. Het restaurant is voorzien van led verlichting,
een koelkast en een vriezer kon door efficiënter werken
verwijderd worden en de pannenkoekenbakplaat, die de
hele werkdag aan moest staan, is vervangen door
kookplaten. Ook zijn we ons energiezuiniger gaan
gedragen, verlichting en verwarming ging pas aan als het
echt nodig was. Dit leidde tot een energiebesparing van
circa 10%.
We zijn gestart met het meewegen van duurzaamheid bij
het doen van onze aankopen. We proberen met onze
werkwijzen te voorkomen dat we afval veroorzaken. Ook
zijn we beter afval gaan scheiden en stimuleren ook
bezoekers om dat te doen. We hebben de
Milieubarometer ingevuld en hopen met behulp van
deze tool in 2018 nog meer milieuwinst te behalen.

3.4 Evenementen & activiteiten
Er zijn in 2017 zes grote evenementen georganiseerd, NL
doet, Modderdag, Buitenspeeldag, Natuurwerkdag, Het
golftoernooi Gorcum Open en nog veel meer!. Ook
boden we kinderen iedere week van de zomervakantie
een leuke activiteit, als onderdeel van het Gorinchemse
Zomerpaspoort.

Daarnaast zijn er door het jaar heen tientalle kleine
activiteiten georganiseerd. Er was een
haarvlechtworkshop, damtoernooi, feestelijke
maaltijd voor de dieren, Koningsdag, Lente doe dag,
NL doet, modderdag, buitenspeeldag,
Natuurwerkdag, een Golftoernooi, Sinterklaas,
Kerstviering en nog veel meer!
In de eerste helft van 2017 verliep de organisatie van
evenementen nog ad hoc, maar naarmate de tijd
vorderde raakte het team meer op elkaar ingespeeld
en verliep de organisatie steeds soepeler en leerden
we steeds beter hoe we de bezoekers van de
evenementen een plezier konden doen.
Toegang tot alle evenementen is, net zoals de entree
tot de kinderboerderij, altijd gratis.
In de loop van het jaar zochten we ook steeds meer
de samenwerking met externe partijen voor onze
evenementen. Ook gingen we zelf naar een aantal
.evenement toe, zoals de Open Havendag,
Vrijwilligersdag, de Nieuwe inwonersdag, het
Zomerfestival en de Fen Expo.

3.5 Werk op maat (Zorg)
De afdeling Werk op Maat, zoals in 2016
samengesteld, bestaat niet meer sinds we in februari
2017 de samenwerking met Philadelphia zijn
aangegaan. Philadelphia heeft de deelnemers en
personeelsleden van deze afdeling van ons over
genomen.
Wel is in 2017 de constatering gedaan dat er nog
steeds vrijwilligers bij het Natuurcentrum werken die
behoefte hebben aan aanbod van “Werk op Maat”.
Met “Werk op maat” bedoelen we dat we deze
vrijwilligers, zoals herintreders, behoefte hebben aan
een met zorg samen gesteld takenpakket en
intensieve begeleiding en instructie. Vaak bereiken
deze vrijwilligers ons via Avres en UWV. In 2018 gaan
we onderzoeken op welke manier we het aanbieden
van dit Werk op maat voor de vrijwilligers kunnen
financieren.
Het Natuurcentrum bood in 2017 sociale
werkplaatsen voor enkele externe zorgaanbieders,
zoals Rivas, de Kleine wereld en de Cirkel

4 Personeel & Organisatie
4.1 Personeel
In 2017 is de professionalisering, die is ingezet in
2016, verder doorgevoerd. Er is nog meer
stabiliteit voor medewerkers en vrijwilligers
gerealiseerd door een Personeels- en een
Vrijwilligersreglement op te stellen. Deze
reglementen beschrijven de rechten en plichten
van de medewerkers en vrijwilligers van het
Natuurcentrum. Daarnaast bevatten ze een aantal
documenten, zoals een functiematrix,
functionerings- en beoordelingssystematieken,
tijdsregistratiesystematiek,
verlofaanvraagformulieren, declaratieformulieren,
gedragscode en bijhorend handhavingsbeleid.
Deze documenten dragen bij aan een eerlijke en
eenduidige bedrijfsvoering van het
Natuurcentrum.
Medewerkers moesten wennen aan de nieuwe
manier van (samen)werken binnen het
Natuurcentrum. De veranderde taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2016
opgestelde functiebeschrijvingen en de
efficiëntere werkwijzen die in 2017 zijn
ontwikkeld pasten niet iedereen. Enkele
medewerkers hebben hun dienstverband bij het
Natuurcentrum beëindigd. Uiteraard zijn er ook
nieuwe medewerkers op de vrijkomende functies
geplaatst. In december 2017 zijn er (per 1 januari
2018) ook 2 nieuwe medewerkers aangesteld op
projectbasis, een ontwikkeling zoals beoogd in
ons bedrijfsplan van januari 2016 (SME advies).

Het totaal FTE in 2017 is 5,3 FTE. Dat is een afname
ten opzichte van 6,2 FTE in 2016. De vermindering van
FTE komt door de reorganisatie die in 2016/ 2017
heeft plaats gevonden. Het Natuurcentrum is gaan
samenwerken met zorgaanbieder Philadelphia,

4 Ons team
4.1 Personeel
In 2017 is de professionalisering, die is ingezet in
2016, verder doorgevoerd. Er is nog meer stabiliteit
voor medewerkers gerealiseerd door een
personeelsregelement op te stellen. Deze
reglementen beschrijven de rechten en plichten van
de medewerkers en vrijwilligers van het
Natuurcentrum. Daarnaast bevatten ze een aantal
documenten, zoals een functiematrix, functioneringsen beoordelingssystematieken,
tijdsregistratiesystematiek,
verlofaanvraagformulieren, declaratieformulieren,
gedragscode en bijhorend handhavingsbeleid. Deze
documenten dragen bij aan een eerlijke en eenduidige
bedrijfsvoering van het Natuurcentrum.
Medewerkers moesten wennen aan de nieuwe
manier van (samen)werken binnen het
Natuurcentrum. De veranderde taken en
verantwoordelijkheden conform de in 2016
opgestelde functiebeschrijvingen en de efficiëntere
werkwijzen die in 2017 zijn ontwikkeld pasten niet
iedereen. Enkele medewerkers hebben hun
dienstverband bij het Natuurcentrum beëindigd.
Uiteraard zijn er ook nieuwe medewerkers op de
vrijkomende functies geplaatst. In december 2017 zijn
er (per 1 januari 2018) ook 2 nieuwe medewerkers
aangesteld op projectbasis, een ontwikkeling zoals
beoogd in ons bedrijfsplan van januari 2016
(SME advies).

Het totaal FTE in 2017 is 5,3 FTE. Dat is een afname ten
opzichte van 6,2 FTE in 2016. De vermindering van FTE
komt door de reorganisatie die in 2016/ 2017 heeft
plaats gevonden. Het Natuurcentrum is gaan
samenwerken met zorgaanbieder Philadelphia, waarbij
Philadelphia enkele parttime medewerkers heeft
overgenomen.
Het gemiddelde jaarloon per FTE (40 uur) is € 27.116,-.
In 2016 was dat € 31.732,- per jaar. De afname van het
gemiddelde jaarsalaris komt doordat bij het aanstellen
van de nieuwe medewerkers de lonen zijn bepaald aan
de hand van de functiematrix. Op die manier zijn de
lonen van de medewerkers onderling in balans én is de
totale loonsom passend bij onze non profit organisatie.
Het reguliere ziekteverzuim in 2017 is 22 dagen in het
totaal. In 2016 waren dat 61 dagen. Daarnaast heeft
het Natuurcentrum een langdurig zieke medewerker.
Zij is sinds maart 2016 langdurig ziek en heel 2017 ziek
geweest. Ook heeft een medewerker in 2017
zwangerschapsverlof genoten.
In 2016 is een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
opgesteld. In 2017 zijn stap voor stap de voorgestelde
verbeteringen doorgevoerd. In 2018 worden de puntjes
op de i gezet. Een RIE is een dynamisch document, we
vullen deze aan indien nodig.
In 2017 is geïnvesteerd in opleiding, zoals een
gezamenlijke BHV cursus, ICT cursussen en cursussen
op het gebied van voedselveiligheid en sociale hygiëne.
Waar nodig worden in 2018 vervolgcursussen gevolgd.

4.2 Vrijwilligers
Ook de samenwerking met vrijwilligers is in
2017 geprofessionaliseerd, door een
vrijwilligersbeleid op te stellen en uit te voeren.
In de vacatures geven we helder de wederzijdse
verwachtingen weer. Tijdens de inwerkperiode
volgen we een inwerkprocedure, zodat we
zeker weten dat de vrijwilliger alle benodigde
informatie ontvangt. Jaarlijks zijn er
evaluatiemomenten met de vrijwilliger, zodat
we de tevredenheid aan beide kanten
monitoren.
In 2017 heeft een verandering plaatsgevonden
in het soort vrijwilligerswerk dat veel wordt
uitgevoerd. Met name het aantal vrijwilligers
dat bij het Natuurcentrum achter de computer
werkt, zoals achter de ontvangstbalie of als
grafisch vormgever is toegenomen.
Het aantal vrijwilligers die met hun handen
werken zijn nagenoeg gelijk gebleven.
We merken dat onze vrijwilligers zich fysiek en
mentaal sterker gaan voelen als ze enige tijd
vrijwilligerswerk bij ons doen.

Soms betekent dat dat ze zich weer goed genoeg
voelen een betaalde baan aan te nemen. De
periode dat ze bij ons actief zijn is daardoor relatief
kort. Dit betekent dat wij actiever dan voorheen
bezig zijn een compleet team van vrijwilligers te
behouden.

In december 2017 is een enquête over de
tevredenheid van onze vrijwilligers gehouden.
82 % van de deelnemers heeft aangegeven het
gevoel te hebben dat hun inzet wordt gewaardeerd.
Het zelfde percentage geeft ook aan dat zij weten
bij wie ze terecht kunnen als ze problemen, zoals
pesten, ondervinden. We zijn blij dat alle
deelnemers het goed tot zeer goed naar zijn zin
hebben tijdens zijn vrijwilligerswerk. Een
verbeterpunt is onze interne communicatie, dat
wordt door enkele respondenten als matig
beoordeeld. Onderstaand zijn de reacties op 4 van
de 10 enquêtevragen weergegeven.

4.3 Stagiairs

4.5 Samenwerking Philadelphia

In 2017 hebben 10 stagiairs bij ons stage
gelopen. De leerlingen volgen opleiding tot dierof groenverzorgende. Ook hebben er 23
maatschappelijke stages plaats gevonden.
Enkele MBO leerlingen hebben geholpen bij de
uitvoering van projecten, zoals het Gorcum
Open Golftoernooi, de Seniorenmaaltijd en het
Knutseluurtje op woensdagmiddag.

Vanuit kwaliteits- en kostenoogpunt zijn we
voor de begeleiding van medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt samen gaan
werken met zorgaanbieder Philadelphia. Deze
samenwerking is 1 februari 2017 gestart.
Philadelphia biedt hun deelnemers begeleiding
bij het ontwikkelen van hun talenten. Waar
mogelijk begeleiden zij hun deelnemers naar
regulier werk toe. Voorheen werkten de
medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt meer vanuit het principe van
dagbesteding, waarbij het bieden van structuur
en een prettig verloop van de dag het
belangrijkste aspect vormde. Deze verandering
heeft met name voor de reeds aanwezige
medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt in de horeca van het
Natuurcentrum ertoe geleidt dat zij zijn
uitgestroomd naar een passende
dagbestedingslocatie van Philadelphia. In 2018
zetten we in samenwerking met Philadelphia in
op werving van nieuwe deelnemers die gebaat
zijn bij de gewenste werkwijze van Philadelphia
op het Natuurcentrum.

4.4 Bestuur
Het bestuur is in 2017 in samenstelling onveranderd
gebleven. Onze voorzitter M. Wiebosch- Steeman is
formeel in juni 2017 afgetreden en vervangen door
de penningmeester Jack Oostrum. De
penningmeester is vervangen door bestuurslid
Michael Filmer. In de praktijk bestond deze situatie
al sinds december 2016. Het bestuur is maandelijks
bijeengekomen voor overleg. Naast monitoren en
aansturen van de algehele voortgang van het
Natuurcentrum, is er ook gewerkt aan een nieuwe
visie voor het Natuurcentrum, een visie die verder
gaat dan de bestaande visie en het bedrijfsplan van
januari 2016. Begin 2018 wordt de laatste hand aan
deze visie gelegd, waarna we gaan werken aan een
uitvoeringsplan.

Foto van het Bestuur van links naar rechts:
Toon Mik, Michael Filmer, Susanna Marandi en Jack Oostrum.

Het personeel van Philadelphia en het
Natuurcentrum hebben in 2017 geïnvesteerd in
de samenwerking en in het verduidelijken en
verbeteren van werkwijzen, waarbij we
trachtten de veranderingen ten goede van de
cliënten en hun begeleiders én van het
Natuurcentrum te laten komen.

=

5 Onderhoud & voorzieningen

5.4 Ambitie herinrichting

5 Onderhoud & voorzieningen
5.1 Onderhoud gebouwen
Het unieke pand van het Natuurcentrum vergt
regelmatig onderhoud. Hiertoe is het
Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Begin 2017 is
er waterschade aan het stalgebouw en de
toegangspoorten ontdekt. Ons volledige
onderhoudsbudget voor 2017 moest worden
uitgegeven aan de noodzakelijke noodmaatregelen
aan het pand. Het Meerjarenonderhoudsplan is als
gevolg daarvan nauwelijks uitgevoerd. Eind 2017
hebben we vernomen dat de herstelmaatregelen
(excl. de reeds uitgevoerde noodmaatregelen) van
de waterschade door de verzekeraar vergoed
worden. Deze werkzaamheden worden in 2018
uitgevoerd.

5.2 Regulier onderhoud
Dankzij enkele partners die delen van het regulier
onderhoud kosteloos of tegen gereduceerd tarief in
2017 uitvoerden en de vele vrijwilligers die hun
kennis hebben ingezet, zijn de kosten voor regulier
onderhoud ruim binnen het begrote budget
gebleven.

5.3 Apparatuur & ICT
In 2017 is er twee maal een overstap gemaakt van
ICT leverancier. Dit is gedaan in verband met ons
budget en in verband met de noodzakelijke kwaliteit
en flexibiliteit die een professionele organisatie
nodig heeft.
In de horeca zijn ook enige apparatuur en
werkbanken (gesubsidieerd) vernieuwd, zoals de
kassa, de panenkoekenkookplaat en een saladiere
zodat de medewerkers efficiënter, hygiënischer en
veiliger kunnen werken.
Eind 2017 is een bezoekersteller en een modern
telefoniesysteem aangeschaft. Deze nemen we in
2018 in gebruik.

5.4 Ambitie herinrichting
panden en terrein
In het Natuurcentrum ervaren we een structureel
ruimtegebrek voor onze activiteiten. In 2017 is
veel tijd geïnvesteerd in het opruimen en
herindelen van de panden. Hierdoor ontstond
ruimte voor nieuwe werkplekken. Er is nog altijd
een gebrek aan pauze/omkleedruimte. We
hebben de wens dit ruimtegebrek op te lossen
met een bescheiden verbouwing.
Bij voorkeur combineren we de uitvoering van het
(groot) onderhoud en de bouwtechnische
aanpassingen. Duurzaamheid, dierenwelzijn,
efficiënter werken en de beleving van onze gasten
spelen uiteraard een belangrijke rol bij het
bepalen van de gewenste aanpassingen. Voor
onze jeugdige gasten willen we graag een
natuurspeeltuin realiseren. Voor de dieren
realiseren we graag een meer natuurlijke
leefomgeving, bijvoorbeeld door uitloopstallen te
creëren. Voor de medewerkers realiseren we
naast meer ruimte ook graag betere apparatuur,
met name in de keuken.
Eind 2017 heeft een lokaal fonds een mondeling
financiële steun toegezegd voor het op orde
brengen van de onderhoudssituatie.
In 2018 worden de plannen uitgewerkt, de
financiën in kaart gebracht en waar mogelijk
gestart met de uitvoering.

6 Financiën

6.1 Fondsenwerving

In 2016 is een begroting voor 2017 en een
meerjarenbegroting tot 2020 opgesteld. Begin 2017 is
meer inzicht in de basis van deze cijfers verkregen. Dit
leidde tot negatieve bijstelling van de begroting. Door
lichte verhoging aan de inkomstenkant en een forse
kostenbesparing is uiteindelijk 2017 toch licht positief
afgesloten.

Naast het vragen van een vergoeding voor onze
diensten aan onze (zakelijke) bezoekers hebben
we diverse fondsenwervende technieken
toegepast. Online doneren is makkelijker
gemaakt, de vraag om een donatie op het eiland
zelf is (gematigd) geactiveerd, er is een collecte
gehouden en het “Vrienden van” concept is nader
uitgewerkt en onder de aandacht van het publiek
gebracht. Ook zijn er een aantal fondsenwervende
campagnes gestart waar de burger geen geld
hoefde te investeren, maar tijd of slechts een
muisklik, zoals het liken van onze zakelijke
sponsoren op ons facebook, Sponsorkliks en de
Clubkascampagne van de Rabobank. Helaas was
het financiële rendement van alle acties mager,
de collecte had de hoogste opbrengst met
€ 1.840,- euro. Wij geloven wel dat we de juiste
acties in gang hebben gezet en gaan hier in 2018
mee door.

De ingezette koers zetten we in 2018 door, waarbij we
rekenen op meer rendement uit projecten,
evenementen, horeca, zaalverhuur en
fondsenwervingen. We verwachten een (eenmalige)
reductie van de onderhoudskosten dankzij een
sponsoring. Ondanks deze positieve vooruitzichten
hebben we onze begroting voor 2018 en verder
gebaseerd op de huidige cijfers en feiten en is de
begroting dus conservatief opgesteld.

6.2 Onze jaarrekening in één oogopslag

