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Jaarrekening
Verslag van het bestuur
Doelstelling, missie en visie
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Doelrealisatie
Financieel beleid
Governance
Communicatie met belanghebbende
De verwachte gang van zaken
Maatschappelijke aspecten van ondernemen

Tevens verwijzen we naar het jaarverslag 2021, dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar
info@natuurwijs.nl. Het meest recente jaarverslag is te vinden op onze website:
https://www.natuurwijs.nl/over/anbi-gegevens
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Balans per 31 december 2021
(in euro’s)
ACTIVA
_____31 december 2021

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

20.270
11.591
__________

Liquide middelen
Banktegoeden

31.861

_____31 december 2020

25.801
75.136
__________

102.581
__________
134.442
==========

100.937

88.830
__________
189.767
==========

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsfondsen
Overige reserves

Kortlopende schulden
en overlopende passiva
Crediteuren
Loonheffingen
Overlopende passiva

55.821
24.496
_________

9.211
408
44.506
_________

80.317

54.125
__________
134.442
==========

115.728
21.842
__________

6.126
564
45.507
__________

137.570

52.197
__________
189.767
==========
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Staat van baten en lasten
(in euro’s)

Baten
Uit levering van diensten
Van sponsoren
Totaal baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Totaal lasten
Mutatie bestemmingsfondsen
Saldo baten en lasten

2021
__________

Begroting
__________

2020
__________

92.345
169.344
__________
261.689

80.525
106.200
__________
186.725

58.267
254.342
__________
312.609

201.312
32.977
84.653
__________
318.942

181.415
29.362
81.056
__________
291.833

150.861
32.168
90.422
__________
273.450

59.907
__________
2.654
==========

106.812
__________
1.704
==========

-38.489
__________
670
==========

Het saldo van baten en lasten zal worden toegevoegd aan de overige reserves.
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Toelichting op de jaarrekening 2021
Algemeen
De stichting is opgericht op 7 maart 2012. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een duurzame
relatie van kinderen met de natuur. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het
ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van een educatief programma dat zorgt dat kinderen
daadwerkelijk contact maken met de natuur, het ontwikkelen van initiatieven welke erop zijn gericht dat het
natuuronderwijs een vast onderdeel wordt van het onderwijscurriculum en al het overige dat met het oog
op de doelstelling van de stichting nuttig of nodig mocht blijken.

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Voor de financiële verslaglegging 2021 is C2 Richtlijn Kleine fondsenwervende organisaties gevolgd.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Activiteiten
Tekst in conceptjaarrekening
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Bestemmingsreserve
Het bestuur geeft door de benoeming van de fondsen aan op welke wijze de haar ter beschikking
gestelde middelen worden aangewend.
Bestemmingsfondsen
De sponsoren geven door de benoeming van de reserves aan op welke wijze de ter beschikking
gestelde middelen worden aangewend.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Deze is meestal gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
(in euro’s)

Debiteuren
Debiteuren – scholen
Debiteuren – trainingen
Debiteuren – sponsoren
Voorziening voor oninbaarheid

31-12-2021
__________

31-12-2020
__________

8.640
11.630
__________
20.270
==========

10.726
1.250
15.075
-1.250
__________
25.801
==========

5.084
5.746
761
__________
11.591
==========

10.168
25.000
38.550
1.418
__________
75.136
==========

115.728
19.032
-78.939
__________
55.821
==========

77.239
47.894
-9.405
__________
115.728
==========

9.613
39.427
3.881

27.764
82.164
-

2.900
__________
55.821
==========

5.800
__________
115.728
==========

Ontvangst vindt plaats in 2022.
Overige vorderingen
Geactiveerde kosten website (2019-2022)
Geactiveerde kosten handleiding mappen (2022-2023)
Nog te ontvangen van gemeenten
Nog te ontvangen van verbonden organisaties zonder winststreven
Nog te ontvangen van andere organisaties zonder winststreven
Overige overlopende posten

Banktegoeden
Dit betreft een banktegoed bij Triodosbank te Zeist.
Bestemmingsfondsen
Gereserveerd voor uitvoer van projecten:
Stand 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen

Stand 31 december
Dit bestaat uit bijdragen van:
Verbonden organisaties zonder winststreven
Andere organisaties zonder winststreven
Bedrijven
Resultaat bestemming 2019
t.b.v. communicatie en marketing
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Overige reserves
Stand 1 januari
Resultaat boekjaar

Stand 31 december

31-12-2021
__________

31-12-2020
__________

21.842
2.654
__________
24.496
==========

21.172
670
__________
21.842
==========

Crediteuren
Dit betreft openstaande facturen. Betaling vindt plaats in januari 2022.
Loonheffingen
Dit betreft de loonheffing van december, deze wordt betaald in januari 2022.
Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen aan NatuurWijzers
Nog te betalen voor mentorbegeleiding
Nog te ontvangen facturen
Vooruit gefactureerd inzake sponsoring 2021
Nog te betalen overig

1.249
16.968
16.800
9.489
__________
44.506
==========

1.396
11.960
14.700
5.393
12.000
58
__________
45.507
==========
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
(in euro’s)

Baten uit levering van diensten
Inkomsten van scholen
Inkomsten van trainingen
Overige inkomsten

2021
__________

Begroting
__________

2020
__________

60.970
31.035
340
__________
92.345
==========

44.075
36.450
__________
80.525
==========

37.000
11.071
10.196
__________
58.267
==========

Ondanks Corona was 2021 een goed jaar voor NatuurWijs. We hebben dit jaar 773 natuurdagen met 19.325
kinderen uitgevoerd. Dit is veel meer dan in het Corona jaar 2020 (462 groepen/11.550 kinderen) en zelfs
een toename t.o.v. ons topjaar 2019 (741 groepen/18.252 kinderen). Bijna de helft van de omzet betreft
leerlijn scholen, die elk jaar opnieuw met alle klassen drie keer per jaar meedoen.
Baten van sponsoren en subsidies
Van verbonden organisaties zonder winststreven
Van andere organisaties zonder winststreven
Subsidies van overheden
Van bedrijven
Van particulieren

100.000
45.264
6.633
16.318
1.129
__________
169.344
==========

100.000
2.500
3.700
__________
106.200
==========

125.000
116.367
12.325
500
150
__________
254.342
==========

In 2021 is 63.144 meer aan sponsorbijdragen ontvangen dan begroot, 43.414 daarvan was bestemd voor
Vakantietoers in Amsterdam en Utrecht voor kansarme kinderen uit aandachtswijken. De overige 19.730
was met name bestemd voor korting op NatuurWijs dagen voor scholen uit aandachtwijken.
Besteed aan doelstellingen
Uitvoer NatuurWijs met kinderen
Trainingen
Lesmateriaal ter ondersteuning van leerkrachten

130.257
55.727
15.328
__________
201.312
==========

88.000
80.615
12.800
__________
181.415
==========

106.722
26.218
17.921
__________
150.861
==========
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De hogere kosten voor uitvoer NatuurWijs met kinderen, worden veroorzaakt door meer deelname door
scholen en door de Vakantietoers in Amsterdam en Utrecht, die niet waren begroot.
De kosten van trainingen zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat geen trainers zijn
ingezet op veldwerkweken met Pabo studenten (begroting 17.500). Deze veldwerkweken zijn al 2 jaar
uitgesteld vanwege COVID-19. Tevens was een bedrag van 7.500 in de begroting opgenomen voor mentoring
van NatuurWijzers tijdens natuurdagen, dit is uitgesteld naar 2022.

Wervingskosten
Website/IT
Marketing en sociale media
Promotiemateriaal
Acquisitie
Overig

2021
__________

Begroting
__________

2020
__________

11.289
18.614
1.363
1.249
462
__________
32.977
==========

8.084
18.178
1.100
1.500
500
__________
29.362
==========

8.115
17.650
4.177
1.568
658
__________
32.168
==========

De kosten voor de website zijn hoger dan begroot, we hebben de website laten aanpassen om deze
gebruikersvriendelijker te maken voor onze doelgroep (leerkrachten), naar aanleiding van een ‘user
experience’ onderzoek.
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten
Bureaukosten
Overige kosten

68.493
16.160
__________
84.653
==========

70.556
10.500
__________
81.056
==========

73.259
11.776
5.387
__________
90.422
==========

De personeelskosten betreffen de officemanager (20 uur per week) en detachering van de directeur (16 uur
per week) vanuit Staatsbosbeheer. De hogere bureaukosten hebben onder andere te maken met het
opstellen van een strategisch plan met taakstellende begroting voor 2022-2026.
Mutatie bestemmingsfondsen
Dit betreft een toevoeging aan de bestemmingsfondsen van ontvangen gelden, voor voltooiing van diverse
lopende projecten in 2022.
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Ondertekening bestuurders
Breda, januari 2022

Directie
Drs K.M. O’Connor

Bestuur
Mevr. D.M.J. Kamphuis MBA voorzitter

Dhr. H. Timmermans, penningmeester
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