
4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 5.692 tegenover € 19.793 over 2019. De resultaten over beide jaren

kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Bedrijfsopbrengsten 316.454 100,0 402.655 100,0 -86.201

Kosten 28.030 8,9 56.636 14,1 -28.606

Bruto-omzetresultaat 288.424 91,1 346.019 85,9 -57.595

Overige bedrijfsopbrengsten 14.759 4,7 - - 14.759

Kosten

Personeelskosten 147.996 46,8 147.505 36,6 491

Afschrijvingen 4.923 1,6 4.817 1,2 106

Huisves�ngskosten 88.985 28,1 129.275 32,1 -40.290

Kantoorkosten 12.108 3,8 12.527 3,1 -419

Verkoopkosten 2.086 0,7 1.525 0,4 561

Algemene kosten 24.500 7,7 15.063 3,7 9.437

Boerderijkosten 15.372 4,8 13.478 3,4 1.894

 295.970 93,5 324.190 80,5 -28.220

Bedrijfsresultaat 7.213 2,3 21.829 5,4 -14.616

Financiële baten en lasten -1.521 -0,5 -2.036 -0,5 515

Resultaat na belas(ngen 5.692 1,8 19.793 4,9 -14.101
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Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2020 van Stichting van Andel - Spruijt Natuurcentrum, Theehuis en Kinderboerderij, 

verder te noemen Natuurcentrum. Dit jaarverslag beschrijft een bijzonder jaar, dat volop in het teken stond 

van het Corona virus (COVID-19) en de bijbehorende maatregelen. Een jaar waarin met flexibiliteit, 

creativiteit en saamhorigheid toch het een en ander bereikt is. 

Corona 

Na een mooie start van het jaar komt op 16 maart 2020 dan toch de vervelende mededeling in de 

persconferentie; het coronavirus heeft ook ons land bereikt en dreigt ons land over te nemen. 

Overzicht van de voor het Natuurcentrum geldende maatregelen (naast de algemene regels zoals de 

mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand). 

 

Door de lockdown hebben we de volgende zaken opgepakt 

- Seniorenlunch thuisbezorgd 

- Terras opnieuw aanleggen 

- Restaurant opgeknapt 

- Op bezoek bij Rivas Gasthuis 

- Educatiehoek opgeknapt 

- Ontwerp voor vernieuwing speeltuin (natuurspeelterrein) 

Personeel 

Het team dat zorg draagt voor het Natuurcentrum bestaat uit een bestuur, betaalde medewerkers, 

vrijwilligers en stagiaires. Het bestuur telt vier leden, die zich allen onbezoldigd inzetten. In 2020 was Arnie 

Faro voorzitter, Susanna Marandi secretaris, Michael Filmer penningmeester en Peter van Mersbergen 

algemeen bestuurslid. Susanna Marandi legde eind 2020 haar taken als bestuurslid neer. 

Net als in 2019 zijn er 9 -11 medewerkers in dienst. Dit zijn de coördinator Boerderij, coördinator Horeca, 

medewerker Marketing, twee medewerkers Educatie en diverse oproepkrachten. Het team wordt 

aangestuurd door een operationeel locatieleider, Nathalie van den Bosch. Daarnaast is er een groot aantal 

vrijwilligers en stagiaires werkzaam in het Natuurcentrum. De meeste stages zijn van korte duur maar 

regelmatig zijn er ook stagiaires die een heel jaar bij ons werken. 

In september 2020 is een projectleider op freelancebasis aangesteld, Ineke Hagen. Zij heeft als taken: het 

behalen van projectdoelstellingen door het plannen, uitvoeren en evalueren van projecten in opdracht van 

het bestuur, het onderhouden van contact met de stakeholders, schrijven van strategische plannen, van het 

Datum Gebeurtenis 

16 maart 2020 Scholen en Horeca dicht, Natuurcentrum sluit haar deuren tot 6 april 

23 maart 2020 De maatregelen worden verlengd tot 1 juni 

18 mei 2020 Natuurcentrum gaat open maar horeca blijft dicht 

2 juni 2020 Lunchroom opent een To-Go punt 

19 juni 2020 Verruiming openingstijden en lunchroom open 

5 november 2020 Natuurcentrum geheel gesloten 

19 november 2020 Natuurcentrum open, To-go open. 

15 december 2020 Natuurcentrum geheel gesloten 

11 maart 2021 Eerste versoepelingen, zaalhuur weer mogelijk 
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nieuwe meerjarige beleidsplan en het implementeren van veranderingen/vernieuwingen. Ineke Hagen is in 

eerste instantie voor 12 uur per week aangetrokken. Met ingang van 5 november 2020 is zij tijdelijk voor 3 

dagen per week aangesteld om de operationeel locatieleider te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. 

Het lopende contract met dagbestedingsaanbieder Philadelphia liep af op 1 augustus 2020. Naar 

aanleiding hiervan zijn de twee partijen in overleg over een vervolg. Besloten wordt om samen verder te 

gaan maar enkel met dagbesteding op de boerderij. De cliënten zullen niet meer in de horeca werken. Op 

de boerderij is Philadelphia vijf dagen per week aanwezig. Dit contract heeft een looptijd van een jaar. 

Verschil met de jaren ervoor is dat Philadelphia geen vergoeding tbv huur ruimtes meer verstrekt aan het 

NCG. Philadelphia geeft aan hier geen financiële middelen voor te hebben. 

Bezoekers 

Door de lockdown is het aantal bezoekers gedaald naar iets meer dan 41.000. Bijna 2/3 minder vergeleken 

met 110.000 bezoekers in 2019. Gezien het feit dat het Natuurcentrum % van het jaar gesloten is en het 

restaurant en de zalen nog veel langer, zijn we niet ontevreden over dit aantal. Het Natuurcentrum blijkt veel 

trouwe bezoekers te hebben, die zodra de maatregelen het toelieten, direct weer met de kinderen een 

bezoek brachten aan de kinderboerderij. 

De vergaderfaciliteiten werden door diverse organisaties en particulieren, met name uit Gorinchem, gebruikt. 

In 2020 is in totaal 123 keer gebruik gemaakt van deze faciliteiten. 

Evenementen en projecten 

Door de lockdown en de beperkende maatregelen konden we in 2020 weinig evenementen organiseren. 

• 24 feb - 28 feb: Voorjaarsvakantie; speurtocht, buitenspeelfeest, Kidsclub Xl 

• 11 maart: Groen doet Goed Natuurlijk Lezen 

• 14 maart: NLDoet: afgelast 

• 18 maart: Boomfeestdag: afgelast 

• Vanaf eind maart: 

o Bezoekjes aan het Gasthuis met de dieren in de tuin o 

Seniorenlunch werd thuisbezorgd aan ca. 10 ouderen 

In de maanden juli t/m oktober golden er diverse regels zoals registratie bij de ingang, de 1,5 meter afstand, 

maximumaantal bezoekers en een verbod op evenementen. In november heeft de Dag van de Duurzaamheid 

plaatsgevonden op het Natuurcentrum en in december hebben we buiten (restaurant was dicht) winterse 

woensdagmiddagen georganiseerd met poffertjes, 

Sinterklaaskoeken, warme dranken, oliebollen bakken etc. Hier kwam per middag een handjevol mensen op 

af. 

Partners en sponsoren 

Het was een moeilijk jaar waarin het contact met het grootste deel van de partners door de Coronacrisis 

stilviel. Met vaste partners zoals de gemeente Gorinchem, Gorinchem Beweegt, 

Philadelphia, vSKBN, de scholen, IVN, GDO, SME en diverse organisaties in Gorinchem is (veelal online) 

contact gehouden over diverse thema's en lopende (educatieve) projecten. 

Op 5 november 2020 vond een bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Gorinchem, waarbij ons bestuur, de 

operationeel locatieleider en de projectleider in gesprek gingen met wethouder Kraaijeveld en enkele 

beleidsambtenaren over de visie en ambities van het Natuurcentrum. De nieuwe koers van het Natuurcentrum 

richt zich nog meer dan voorheen op duurzaamheid binnen zowel het NME, de kinderboerderij en het 

restaurant. Het Natuurcentrum ontwikkelt zich naar een duurzaamheidscentrum dat onderwijs (opvang, basis-, 
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voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs), bewoners, organisaties en bedrijven bedient. het Natuurcentrum 

focust zich op de 17 Sustainable Development Goals, met speciale aandacht voor Energietransitie, 

Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Circulaire economie (incl. afval), Voeding en gezondheid. Afgesproken werd om 

in maart 2021 verder te praten over de hernieuwde focus op natuur en milieu(-educatie) en duurzaamheid. 

Van de Rabobank ontving het Natuurcentrum eind 2020 een cheque t.w.v. € 500,- voor de herinrichting van de 

educatiehoek. 

Financiën 

2020 was een zeer moeilijk jaar voor het NCG. Het NCG heeft mede door bezuinigingen en de diverse Corona 

subsidies uiteindelijk zonder verlies het jaar kunnen afsluiten en toch het personeel kunnen behouden, maar 

grote investeringen zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Het NCG had behoefte aan uitbreiding van personeel, 

uitstraling, uitbreiding aanbod en inzet tbv van professionalisering. Qua personeelsbezetting is er geen 

uitbreiding geweest en zijn onderhoudsklussen vooral door eigen personeel uitgevoerd. 

Tevens is door de onzekerheid van Corona een rem op uitgaven gedaan, waaronder onderhoud. Dit is niet 

wenselijk en schuift de rekening enkel door naar de toekomst. Echter om in deze onzekere tijden een positieve 

buffer te kunnen behouden zijn deze (hopelijk kortdurende) keuzes nodig. 

Ook zijn giften, sponsoring en andere inkomstenbronnen zichtbaar stil komen te staan, dit zal zich naar 2021 ook 

laten voelen. Over de gehele linie zijn de inkomsten met ruim 16% gedaald. Echter de personeelslasten zijn gelijk 

gebleven. Het NCG heeft zich als goed werkgever willen laten zien naar zijn vrijwilligers en werknemers in deze 

economisch zware tijden in de sector waar het NCG zich bevind. 

Door het vroegtijdig aflossen van de lening aan de gemeente heeft het NCG tevens zich als betrouwbare partner 

willen tonen waarbij een voorschot is genomen op de begroting van de lopende jaren. Immers dient het NCG in 

de aankomende jaren geen rekening meer te houden met de verplichte aflostermijnen. Dit geeft naar de 

toekomst toe ruimte in de begroting zowel qua uitgaven als (mogelijke Corona) tegenvallers. 

Namens het bestuur NCG en dagelijkse leiding, 

Juni 2021 

M. Filmer / Penningmeester 
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