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1.

Algemene gegevens

Naam:
Datum oprichting:
KvK:
Bank:
Correspondentie adres:
E-mail:
Telefoon:
Website:
Facebook & Instagram:

1.1

Stichting Natuurpodium Brabantse Wal
14 april 2015
63109085
NL 36 RABO 0303 1019 03 (Rabobank)
Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom
info@natuurpodium.nl
(0164) 256 387
www.natuurpodium.nl
natuurpodiumboz

Bestuur stichting Natuurpodium Brabantse Wal

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:
• Mw. drs. Y. Kammeijer-Luycks, voorzitter
• Dhr. C. Daleboudt, penningmeester
• Mw. drs. I. Corsten, secretaris
• Dhr. drs. J.J.M. Mulleman lid
• Dhr. B. Schalken, lid
De taakverdeling van het bestuur was eind 2020 als volgt:
• Y. Kammeijer
Onderwijs PO en VO
• B. Schalken
Onderwijs (V)MBO
• C. Daleboudt
Financiën
• J. Mulleman
Relatiebeheer
• I. Corsten
Personeel & Organisatie
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Stichting Natuurpodium
Brabantse Wal (vanaf hier: het Natuurpodium)

1.2

Directie en personeel

Directeur
De heer R. Deliën. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en operationele aansturing en heeft de
volgende taakgebieden:
- Strategie & beleid
- Onderwijs & Educatie
- Projecten
- Bezoekerscentrum en collectie
- Publieksontvangst en -begeleiding
- PR & Communicatie
- Personeel & organisatie
- Financiën en administratie
Medewerkers
Dhr. M. Rutten (Projectleider), Mw. L. Blummel (adviseur Onderwijs & Educatie).
Op 1 september 2020 is de adviseur BuurtNatuur, mw. L. Deelstra, in dienst gekomen.

1.3

Vrijwilligers en overige medewerkers

Directeur en medewerkers worden ondersteund door inhuurkrachten, vrijwilligers en gastvrouwen/heren. De
vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden trainingen voor

1

deskundigheidsbevordering aangeboden waar ze kosteloos gebruik van kunnen maken. Voor uiteenlopende
externe trainingen wordt een deel van de kosten vergoed. Er is een vaste stageplek en reïntegratieplek
beschikbaar.

1.3

Raad van Advies Natuurpodium

Op 31/12/2020 bestond de Raad van Advies uit de volgende leden met expertisegebieden:
Mw. E. Bakker
Onderwijs
Dhr. W. Ruis
Natuureducatie
Dhr. J. de Lange
Bedrijfsleven
Dhr. E. Kuijpers
PR / Marketing
De leden van de Raad van Advies hebben kennis van de Brabantse Wal, maar hun blik is breder zodat ze van
buiten naar binnen kunnen redeneren. Zij leveren de volgende input aan het bestuur:
- ontwikkelingen en trends binnen de betreffende expertisegebieden (inspiratie);
- toetsen van strategische koers van het Natuurpodium (spiegelen);
- verbinden met relevante personen en organisaties (netwerk).

1.4

Locatie bezoekerscentrum Natuurpodium

Het bezoekerscentrum is gevestigd in de Natuurpoort Lievensberg aan de Boslustweg 1 te Bergen op Zoom.
Daarnaast maakt het Natuurpodium gebruik van het bezoekerscentrum Kraaijenberg aan de Fianestraat 21 in
Bergen op Zoom aan het Markiezaatsmeer; dit bezoekerscentrum is van de Stichting Het Brabants Landschap.

1.5

Leerbedrijf

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het Natuurpodium erkend als
leerbedrijf voor de MBO-opleidingen:
•
•

1.6

Zelfstandig medewerker Leisure & hospitality niveau 3
Onderzoeker leefomgeving niveau 4

ANBI-status

De Stichting Natuurpodium heeft de ANBI status.

2.

Beleid en beheer

2.1

Missie en visie

In 2019 in de strategische visie ‘Kompas 2020 – 2023” vastgesteld.
In het Kompas 2020 – 2023 is een voorwoord van de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Bergen op
Zoom en directeur Brabants Landschap, als vertegenwoordigers van onze moederorganisaties, opgenomen.
De missie van het Natuurpodium is om kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen
omgeving te vergroten bij de bewoners en bezoekers van de Brabantse Wal waardoor zij goed voor hun lokale
omgeving zullen zorgen; het bevorderen van duurzaam denken en handelen. De primaire doelgroepen zijn
kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar.
In de visie staat ontdekken en (onder)zoeken in de natuur en in de buurt centraal. Kinderen leren waarnemen,
maar leren ook over hun eigen verantwoordelijkheid. Door de kinderen te activeren worden zij de nieuwe
kennishouders en een bewuste generatie die ook de volwassenen zal beïnvloeden. Oud leert van jong.
Het bezoekerscentrum vormt de toegangspoort en vertrekpunt om het natuurgebied Provinciaal Landschap De
Brabantse Wal te ontdekken.
Het Natuurpodium vertaalt duurzaamheid naar alledaagse vragen en situaties:
- Natuur en duurzaamheid dichtbij brengen
- Leren door ontdekken en beleven in de natuur
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-

Binnen, buiten en thuis verbinden

Het educatief programma bestaat uit een onderwijsprogramma, projecten, campagnes, bezoekerscentrum,
recreatieve producten en advisering aan derden. We bereiken onze doelgroep ( 4 – 16 jaar) via leerkrachten,
gezinnen/families en wijkorganisaties.

2.2.

Doelstellingen

In de zomer 2019 zijn de speerpunten voor het schooljaar 2019-20 vastgesteld door het bestuur. Rapportage
heeft plaatsgevonden in de periodieke bestuursvergaderingen met behulp van de “stand-van-zaken-sheet”.
1.
-

Strategie & Beleid
Uitvoering geven aan de strategische visie “Kompas 2020-2023”;
Thematische jaarprogramma’s ontwikkelen;
Kwaliteit van programma bewaken.

2.
Programma
Onderwijs
Leerdoelen en lesmateriaal voor de Buitenlessen en Workshops helemaal in orde maken;
Materiaalbeheer structureren.
Projecten
Portfolio thematisch compleet maken;
Expertisecentrum Projectonderwijs opstarten.
Campagnes
Concept voor buurtparticipatie ontwikkelen;
Betrokken zijn bij landelijke en provinciale campagnes in de regio.
Bezoekerscentrum
Herinrichting expositie afronden;
Recreatief programma opzetten i.s.m. Stayokay en Klimbos.
Evenementen
Lustrumviering op 24, 25 en 28 juni organiseren;
Participeren in regionale evenementen.
Activiteiten begeleiden
Groepen op een goede manier begeleiden;
Lesbeschrijvingen en instructieteksten in orde maken.
3.
Organisatie
Personeel
Contracten & overeenkomsten in orde maken;
Taakbeschrijvingen voor vrijwilligerswerk opstellen;
Inwerk- en opleidingsprogramma opstarten;
Invulling van de ondersteunende functies professionaliseren / versterken.
Financiën
Financiering van buiten de regio aantrekken.
Reserveringen
Systeem voor projecten, campagnes en recreatieve producten opzetten.
Accountmanagement
Ambassadeurs (netwerk, kennis, handjes) benoemen;
Minimaal één gesprek met individuele partners;
Minimaal één plenaire bijeenkomst.
4.
Positionering
PR & Communicatie
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-

Branding & marketingstrategie opzetten;
Zichtbaarheid bij potentiële partners, recreanten en vrijwilligers vergroten.

Vanwege de corona-crisis en het aangekondigde vertrek van Stayokay heeft er geen reguliere evaluatie
plaatsgevonden.

2.3

Monitoring en sturing

Het bestuur heeft iedere 6 weken met de directeur vergaderd om de voortgang te bespreken, besluiten te
nemen en bij te sturen. In de laatste twee maanden was er wekelijks overleg i.v.m. het aangekondigd vertrek
van Stayokay. De reguliere agenda is opgedeeld naar 4 werkgebieden:
- Programma
Het educatief programma bestaat uit een onderwijsprogramma, (onderwijs)projecten en activiteiten
voor recreanten.
-

Positionering
Natuurpodium positioneren als centrum voor natuur- en duurzaamheideducatie in de regio.

-

Organisatie & Financiën
Er wordt gekeken naar beleid, personeel en financiën.

-

Bezoekerscentrum
Kwaliteit van de expositie en uitstraling van het gebouw bewaken.

3.

Verslag activiteiten 2020

3.1

Programma scholen

Basisonderwijs
In dit corona-jaar zijn de fysieke activiteiten vrijwel volledig stil gevallen. Als alternatief hebben we digitaal
natuur-challenges aangeboden waarvan leerlingen tijdens en buiten schooltijd gebruik van hebben gemaakt.
We hebben geen representatieve cijfers over 2020 kunnen opstellen.
Voortgezet onderwijs
De O&O-projecten zijn corona-proof gemaakt, waardoor veel projecten dit jaar toch zijn doorgegaan:
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3.2

Programma recreanten

Het recreanten-programma is een belangrijke pijler geworden, in aanvulling op het onderwijsprogramma. In de
zomer lieten de versoepelde corona-maatregelen het toe om bezoekers te ontvangen.
Naast het bestaande Kabouterpad, Boswachterpad en de GPS-speurtocht “Op Expeditie” is de Outdoor Escape
Erfenis van Lievensberg gelanceerd.
In de zomervakantie hebben we ca. 150 bezoekers / dag ontvangen.

3.3

Bezoekerscentrum

Vanwege het toenemend belang van het recreanten-programma is in het bezoekerscentrum een
ontvangstbalie gerealiseerd, waarmee ca 16m2 van de expositieruimte is verdwenen. De ontvangstbalie kent
drie werkplekken die doordeweeks worden gebruikt door de medewerkers en stagiaires.

3.4

Organisatie

Per 1 september is de adviseur Campagnes & Educatie in dienst getreden voor 12 u/wk. Per 1 december is de
uitgebreide aanstelling van de projectleider tot 24 u/wk voor minimaal één jaar verlengd.
Er is een pool met gastvrouwen/heren gemaakt om de ontvangstbalie te bemensen en spelmateriaal uit te
lenen in de weekenden en tijdens vakanties.
Partners
Gemeente Bergen op Zoom
Cargill
Rabobank
Brabants Landschap
LambWestonMeijer
Sabic
Gemeente Woensdrecht
Allnex
Ricoh
Gemeente Steenbergen
ABBO
Lowys Porquin Stichting
Saver
Krinkels
Avans
Stadlander
Lindhout
Alle vrijwilligers, scholen en partners hebben “hou vol”-attenties van ons ontvangen om de corona-periode
door te komen.

3.5

Positionering

In de zomerperiode, waarin sprake was van versoepelde maatregelen hebben we promotie gedaan voor de
Outdoor Escape en onze bos-activiteiten.
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Financiën
realisatie

Baten
subsidie en sponsoring
overige inkomsten
Projecten & activiteiten
rente
now

Lasten
Programma en expositie
presoneel en organisatie
positionering
algemene kosten

Resultaat

begroting

€ 135.629
€ 18.837
€ 38.027
€5
€ 6.342
€ 198.840

€ 145.500
€ 8.500
€ 25.000
€0
€0
€ 179.000

€ 27.435
€ 161.403
€ 6.140
€ 7.683
202.661,51

€ 20.000
€ 144.000
€ 5.700
€ 9.300
179.000,00

-3.821,12

0,00
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