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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting van Andel Spruijt Natuurcentrum, Theehuis en
Kinderboerderij. In dit jaarverslag leest u over de ontwikkelingen en resultaten van het
Natuurcentrum.

Personeel
Voor Natuurcentrum Gorinchem startte 2019 met een vernieuwd bestuur. Eind 2018 nam Arnie Faro
het stokje al over van Jack Oostrum als voorzitter van het bestuur. Daarnaast heeft Toon Mik zijn
taken als bestuurslid afgerond bij het afronden van het groot onderhoud. Zijn plaats binnen het
bestuur is overgenomen door Peter van Mersbergen. Bestuursleden Michael Filmer en Susanna
Marandi zijn ook in 2019 vertrouwde gezichten in het bestuur. Het bestuur bestaat dus het gehele
jaar uit vier leden; Arnie Faro (voorzitter), Michael Filmer (penningmeester), Susanna Marandi en
Peter van Mersbergen (algemene bestuursleden).
Het team aan medewerkers blijft bestaan uit 9 – 11 medewerkers, waarvan onder andere een
coördinator Boerderij, coördinator Horeca, medewerker Marketing, twee medewerkers Educatie en
diverse oproepkrachten. Dit team wordt begin 2019 nog aangestuurd door directeur Gitta Spruit. Zij
neemt in maart 2019 afscheid van het Natuurcentrum. Vervolgens is de functie directeur
heroverwogen en blijkt een Operationeel locatieleider beter passend bij de organisatie. Nathalie van
den Bosch neemt per maart 2019 deze rol op zich.
Zowel op de boerderij als in de horeca werkt het Natuurcentrum samen met Philadelphia.
Philadelphia biedt dagbestedingsplaatsen aan voor diverse leeftijden en achtergronden. Vijf dagen
per week ondersteunen zij bij de verzorging van de dieren en twee dagen per week verzorgen zij de
horeca.

Bezoekers
De bewoners van Gorinchem en omstreken weten steeds vaker de weg naar het Natuurcentrum te
vinden. Met een bezoekersaantal van ruim 100.000 bezoekers wordt de in het bedrijfsplan beoogde
50.000 bezoekers verdubbeld! Nog steeds blijft het bezoekersaantal erg afhankelijk van
weersomstandigheden maar de verbeteringen op het terrein lijken meer bezoekers te trekken. Ook
de activiteiten en evenementen die worden georganiseerd bereiken een steeds groter publiek.
De vergaderfaciliteiten worden door diverse organisaties en particulieren gebruikt; in 2019 is in
totaal 184 keer gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Afnemers zijn vooral organisaties uit
Gorinchem.
Ook via de marketingkanalen is een stijging in de interesse te zien. De social mediakanalen krijgen
steeds meer volgers; 200 meer volgers op facebook en ruim 10.000 bezoekers per jaar aan de
website. In november 2019 is het marketing verder uitgebreid door de aanschaf van
lichtmastreclame aan de Banneweg die de dagelijkse verkeersstroom wijst op het Natuurcentrum.
Daarnaast is door diverse media verslag gedaan van de activiteiten en ontwikkelingen van het
Natuurcentrum. Zo werd minstens 40 keer over ons geschreven in (stads)bladen en kranten.

Evenementen
De evenementenkalender van 2019 was meer gevuld dan voorgaande jaren. De succesvolle
evenementen en activiteiten bleven behouden zoals NL Doet, de Lente Doe Dag, Koningsdag en
diverse activiteiten rondom Pasen en Moederdag. Vanuit het project Groen doet Goed werden onder
andere activiteiten rondom de Buitenspeeldag en de Modderdag met groot succes georganiseerd. In
samenwerking met stadsbrouwerij Dukes was deze editie van het jaarlijkse Bierfestival op Vaderdag
de drukstbezochte.
Naast deze jaarlijks terugkerende evenementen werd de activiteitenkalender uitgebreid met
evenementen zoals het Griezelfeest en het Winterfeest. Daarnaast heeft het Natuurcentrum in
samenwerking met de Limonadebrigade en SKG de kinderactiviteit van het Zomerfeest in Gorinchem
georganiseerd.
De bezoekersaantallen van de diverse evenementen zijn te vinden in bijlage 1.

Partners en sponsoren
In 2019 zijn de banden met diverse partners opnieuw aangehaald. De Limonadebrigade, SKG en
Gorinchem Beweegt zijn hier voorbeelden van. Door samenwerkingen op te zoeken worden de
mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de stad Gorinchem vergroot.
Dit zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van de diverse sponsoren die zich hebben verbonden aan
het Natuurcentrum. In 2019 is de lijst aan sponsoren uitgebreid met onder andere de Gorcumse
Fietskoerier, de Ronde Tafel van Gorinchem en het Jeugdatelier. Begin 2019 is daarom ons sponsoren
hinkel pad aangevuld met FOWW, Hagemans, Merwestreek, Van Hoven Hoveniers, Roof Protection,
Trimetal, Decapaint, Assa Abloy, Schildersbedrijf Van Zuydam, Klimaatservice Holland BV, Gorcum
Natuurlijk Groen en Alert. Een compleet overzicht van al onze partners en sponsoren is te vinden in
bijlage 2. Wij zijn deze sponsoren erg dankbaar voor hun steun!

Projecten
Het Natuurcentrum heeft in 2019 gewerkt aan diverse projecten.
Seniorenlunch
Ook in 2019 heeft de seniorenlunch plaatsgevonden. Dankzij een bijdrage vanuit Bliek in Actie
kunnen senioren uit Gorinchem iedere dinsdag tegen een kleine bijdrage genieten van een 3gangenlunch. Een paar deelnemers genieten van de mogelijkheid om door taxibedrijf Bodetax te
worden gebracht en opgehaald. De trouwe groep bezoekers heeft zich inmiddels uitgebreid naar 18
deelnemers. In 2019 zijn 35 seniorenlunches georganiseerd.
Natuur- en Milieueducatie
Een van de vaste onderdelen van het Natuurcentrum is de Natuur- en Milieueducatie. Van de
scholen in Gorinchem maakt 80 procent gebruik van ons lesaanbod. Ook voor excursies en gastlessen
weten scholen onze educatie afdeling te vinden.
Groen doet Goed

Project Groen doet goed organiseert, zoals eerder genoemd diverse activiteiten en evenementen om
kinderen en hun ouders te laten kennis maken met en beleven van hun groene omgeving. Op unieke
speelse wijze ervaren kinderen hoe leuk de natuur is en hoe zij kunnen spelen met natuurlijke
elementen. Per activiteit doen over het algemeen 15- 20 kinderen mee, de grotere evenementen
trekken ongeveer 150 bezoekers.
Leef je Passie
De pilot van vrijwilligersproject Leef je Passie is gestart in maart 2018 en heeft gelopen tot november
2019. Leef je Passie biedt vrijwilligers die zich melden bij het Natuurcentrum of een van onze
partners binnen dit project de kans zichzelf te ontwikkelen binnen een persoonlijk programma.
Aangepast op de specifieke behoefte krijgt iedere vrijwilliger begeleiding om uiteindelijk een stap
verder te kunnen maken in de maatschappij. Dat kan door doorstroming naar betaald werk, opleiding
of vrijwilligerswerk. In totaal hebben 28 vrijwilligers deelgenomen aan dit project.

Financiën:
Het NCG heeft uitdagende en degelijke stappen gemaakt op financieel gebied in 2019. Het eigen
vermogen/ de reserves zijn op goed niveau gekomen. De uitgaven zijn geminimaliseerd en de
inkomsten zijn voor het tweede jaar op rij op niveau gebleven of zelfs (licht) gestegen tegen betere
marges, dit was nodig in verband met het wegvallen van enkele grote bijdragende partijen (o.a. Poort
6).
Tevens zijn er de afgelopen 2 jaar grote investeringen gedaan in het pand en onderhoud. Ook
hierdoor is het NCG meer toekomstbestendig en drukt deze “belasting” minder op de
meerjarenonderhoudsbegroting dan voor 2019.
Kortom: Het NCG heeft zich - in het licht van de veranderende markt (minder subsidies, meer
marktwerking en noodzaak tot eigen (commerciële) inkomsten) - toekomstbestendiger kunnen
positioneren. “Het – financiële - huis is op orde”. Hiermee kan het NCG positief vooruitkijken naar de
aankomende jaren.

Bijlagen
Bijlage 1 Bezoekersaantallen evenementen
Activiteit
Doe Dag
Super speurtocht
(voorjaarsvakantie)
15e verjaardag Natuurcentrum
Paasactiviteit
Koningsdag
Lente Doe Dag
Gorcumse Bierfestival
Modderdag (GdG)
Dierendag
Griezelfeest
Sinterklaas
Winterfeest

Datum
4 januari 2019
25 februari 2019

Aantal bezoekers
20 deelnemers aan activiteit
75 deelnemers aan activiteit

10 maart 2019
20 april 2019
27 april 2019
10 juni 2019
16 juni 2019
28 juni 2019
4 oktober 2019
23 oktober 2019
23 november 2019
21 december 2019

100 bezoekers
500 bezoekers
900 bezoekers
600 bezoekers
1100 bezoekers
300 bezoekers
15 deelnemers aan activiteit
300 bezoekers
130 bezoekers
240 bezoekers

Bijlage 2 Overzicht sponsoren en partners
A.a. de Haan stichting
Alert security
Ambiance zonwering
Assa Abloy
Bakker Bas
Bos en Couvée
Boveko
Da Vinci College
De Jong vastgoedadvies
De Ronde tafel van Gorinchem
Decapaint
Dierenkliniek Meerkerk
Dutch Golf Club Fitter
EETcetera
FOWW
Gemeente Gorinchem
Golfpark Almkreek
Gorcum Natuurlijk Groen
Gorcumse fietskoerier
Gorinchem Beweegt
Gorkum TV
Hagemans
IVN Natuureducatie
Jeugdatelier
JEWERE
Klimaatservice Holland
Limonade Brigade

Merwestreek
Mooi Muurdesign
Philadelphia
Piazza
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
RCOAK
Rivierenland fonds
Roof Protection
Schildersbedrijf van Zuydam
Slagerij Gelderblom
SNS-bank
Stichting Kinderopvang Gorinchem
Studio 33
Tégétèl
Tredion
Trimetal
Van Hoven Hoveniers
Van Rooijen Accountants
Van Zandwijk
Visscher autogroep
VSB Fonds
Waardlanden
Wakker Inkoopadvies
Waterschap Rivierenland
Zillig

