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Inleiding 

In dit inleidende hoofdstuk beschrijven we wat de aanleiding is geweest tot het schrijven van dit 

rapport en welke doelen we ermee willen bereiken. Ook geven we in het kort aan hoe het document 

is opgebouwd en wat de status is van deze versie van het rapport. 

Aanleiding tot het schrijven van dit rapport 

De afspraak om een document te schrijven over hoe we als Eikhold verder willen, is gemaakt op 

16 november 2015. Op die dag waren Friso Teerink (voorzitter van het Centraal Bestuur van Nivon) 

en Ron Manuel (directeur van het Landelijk Bureau) te gast bij een reguliere vergadering van de 

Beheercommissie (BHC) van Eikhold. 

Aan deze gebeurtenis was wel het een en ander vooraf gegaan. Een van de leden van de BHC had 

contact gezocht met het landelijke bestuur omdat er grote zorgen waren over het functioneren van 

Eikhold. Er was in toenemende mate sprake van verschil van inzicht over hoe het natuurvriendenhuis 

moest worden gerund, en dat gaf ook steeds vaker aanleiding tot miscommunicatie en zelfs 

conflicten tussen vrijwilligers. Men was het niet eens over de doelgroepen die moesten worden 

bediend, niet over het verdienmodel en zo zijn er nog wel meer zaken te noemen en deze komen in 

de loop van dit rapport ook allemaal aan bod. Wie de notulen van de BHC van 2015 doorneemt, ziet 

dat er steeds vaker over problemen en conflicten werd gesproken en steeds minder over het 

oplossen daarvan of overandere constructieve zaken. 

Het Centraal Bestuur heeft vervolgens op basis van deze zorgelijke ontwikkelingen besloten om met 

een afvaardiging Eikhold te bezoeken en kort daarna is de afspraak gemaakt dat Friso Teerink 

namens het Centraal Bestuur (CB) samen met Ron Manuel van het LB met de BHC in gesprek zou 

gaan. Op die bijeenkomst op 16-11 heeft Friso een aantal zorgen van het CB kenbaar gemaakt, zoals: 

Eikhold werkt onvoldoende vanuit de Nivon-gedachte 

de website van Eikhold voldoet niet aan de richtlijnen van het Nivon 

bewoning door vrijwilligers (anders dan de huiswachten) op Eikhold is ongewenst 

de horecavergunning van Eikhold ligt binnen het Nivon gevoelig, zowel richting gasten als het 

gebruik van alcohol door vrijwilligers. 

Friso trekt de conclusie dat het niet goed gaat bij Eikhold en dat dat moet veranderen. Hij presen-

teert vervolgens het z.g. Business Model Canvas (BMC) en in een discussie met de BHC-leden geeft hij 

aan dat met behulp van zo'n BMC-aanpak alle belangrijke aspecten van een organisatie op een 

overzichtelijke manier in kaart kunnen worden gebracht. Op deze manier kan ook de haalbaarheid 

van het Nivon-principe 'voor leden, door leden' worden afgezettegen de bij Eikhold gevoelde 

noodzaak om een aantal 'commerciele' middelen in te zetten en daarmee de bezettingsgraad van 

Eikhold te verhogen. De indruk bestaat namelijk dat die noodzaak er niet alleen is bij Eikhold, maar 

ook bij veel andere Nivon-huizen. 

In onderling overleg wordt afgesproken dat binnen Eikhold een werkgroep zal worden gevormd die 

zich bezig zal houden met hoe het met Eikhold verder moet. Deze werkgroep is kort daarna 

ingesteld; de samenstelling van deze werkgroep is opgenomen in bijlage 1. 
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Ook is er overeenstemming dat het Business Model Canvas een goede kapstok kan vormen om dat te 

doen. De werkgroep en de resultaten daarvan kunnen bovendien worden gezien als een experiment 

dat ook ideeen kan opleveren voor andere Nivon-accommodaties. 

Uiteindelijk wordt afgesproken dat Eikhold een 'Plan van aanpak' zal schrijven en dat dat voor 1 april 

2016 naar het Centraal Bestuur zal worden gestuurd. Omdat door omstandigheden pas na 1 februari 

echt aan dit plan kon worden gewerkt, is later overeengekomen deze deadline te verschuiven naar 

1 mei 2016. 

Los van deze afspraak is op 16-11 toegezegd dat al op korte termijn een aantal van de genoemde 

problemen zou worden aangepakt. Inmiddels is de website eikhold.eu vervangen door een website 

eikhold.nivon.nl waarmee de bezwaren van het CB op dit punt zijn ondervangen. Ook zijn er 

maatregelen genomen zodat bewoning door vrijwilligers niet meer aan de orde is. 

Doelen van het rapport 

Met dit rapport willen we een aantal doelen bereiken: 

1. Het herstellen van de relatie met het Centraal Bestuur en van het onderlinge vertrouwen. 

2. Het duidelijk formuleren van wat we als Eikhold willen zijn en welke activiteiten daar uit 

voortvloeien. 

3. Het verbeteren van de relatie tussen de vrijwilligers van Eikhold, vooral door de neuzen veel 

meer dezelfde kant op te krijgen. 

Deze drie doelen staan natuurlijk niet los van elkaar. Ook hebben ze te maken met de manier van 

werken binnen Eikhold, de organisatie van de BHC en de aansturing van vrijwilligers vanuit de 

BHC. Ook daaraan wordt in dit rapport aandacht besteed. 

Het spreekt voorzich dat deze doelen niet alleen bereikt worden door het schrijven van dit 

rapport, maar vooral ook door veel met elkaar te praten en al doende zaken in de goede richting 

bij te buigen. Naar onze mening is dat ook goed gelukt. 

Opbouw van het rapport 

In het eerste hoofdstuk proberen we eerst - op hoofdlijnen - in kaart te brengen wat we zelf als de 

problematiek zien. Die is te scheiden in de problematiek waarmee vrijwel alle Nivon-huizen te 

kampen hebben en de problematiek die voor Eikhold geldt. 

De opbouw van de rest van het rapport is vrijwel geheel gebaseerd op de 9 onderdelen die het 

Business Model Canvas onderscheidt. Dit BMC wordt eerst in hoofdstuk 2 in vogelvlucht beschreven, 

zonder dat het wordt toegepast op Eikhold, en vervolgens in de hoofdstukken 3 t /m 11 toegepast op 

Eikhold. In hoofdstuk 12 gaan we nog wat nader in op de organisatie van Eikhold en hoe die beter 

zou kunnen. 

In het laatste hoofdstuk worden de conclusies geformuleerd en wordt ook een overzicht gegeven van 

actiepunten. Dit afsluitende hoofdstuk kan ook worden gelezen als managementsamenvatting (voor 

wie niet het hele rapport wil lezen) en de paragraaf met actiepunten als de managementagenda van 

Eikhold voor de komende jaren. 
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Status van het rapport 

Het rapport is het resultaat van een groot aantal discussies in de werkgroep en ook andere BHC-

leden hebben de stukken mee kunnen lezen. In de BHC-vergadering van 20 april hebben ook de 

overige leden van de BHC ingestemd met de conclusies en actiepunten van het rapport. 

Een volgende versie van het Plan van aanpak is aan het Centraal Bestuur gestuurd als ons voorstel 

over hoe we graag verder willen met Eikhold. 

Het Centraal Bestuur heeft in een mail op 23 mei laten weten akkoord te gaan met conclusies en 

actiepunten van het rapport en op basis daarvan is deze definitieve versie van het rapport 

geschreven. Wel zijn er kanttekeningen gemaakt m.b.t. het te ontwikkelen actieplan om de 

energiekosten terugte dringen en over de nieuwe organisatiestructuur. Deze kanttekeningen zijn in 

deze definitieve versie van het rapport verwerkt. 

Dit definitieve rapport zal de leidraad moeten worden voor de komende jaren voor Eikhold en voor 

de relatie van Eikhold met het Nivon. 
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1. Problematiek van Nivon en Eikhold 

In dit eerste hoofdstuk kijken we - op hoofdlijnen - naar de problematiek van Nivon en Eikhold. We 

doen dat in die volgorde omdat een deel van de problemen die we op Eikhold ervaren ook op vrijwel 

alle natuurvriendenhuizen van het Nivon worden ervaren. Andere problemen zijn meer specifiek 

voor Eikhold en daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. De meeste problemen zullen in dit 

hoofdstuk slechts kort worden aangestipt; in de hoofdstukken 3 t /m 12 worden ze nader uitgewerkt. 

Het hoofdstuk sluiten we af met een positieve noot. 

1.1 Problematiek van Nivon 

We beschrijven dit onderdeel in het kort en hebben daarbij slechts de bedoeling om de problematiek 

van Eikhold te kunnen spiegelen aan die van de andere natuurvriendenhuizen; de rest van waar 

Nivon zich mee bezig houdt, laten we daarom hier buiten beschouwing. We beperken ons tot de vier 

punten die naar onze mening het meest relevant zijn. De cijfers zijn afkomstig van het landelijk 

bureau (Ron Manuel). 

Terugloop en vergrijzing van het ledenbestand 

Het aantal leden van Nivon is in de afgelopen jaren flink teruggelopen, zoals blijkt uit de cijfers uit 

tabel 1.1. 

aantal leden Nivon 

2003 

39.058 

2005 

35.618 

2010 

27.148 

2015 

16.659 

Tabel 1.1 Het aantal leden van Nivon is in de laatste 12 jaar sterk teruggelopen. 

Het blijkt in toenemende mate lastig om jongeren en jonge gezinnen te interesseren om hun 

vakanties en weekenden door te brengen in Nivon-huizen. Dat heeft te maken met de concurrentie 

(ook in prijs!), met het imago en het geboden serviceniveau, met de sterk teruggelopen prijzen voor 

buitenlandse vakanties en ook wel met maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de solidariteits-

gedachte ('voor en door leden') niet meer zulke grote groepen jongeren aanspreekt als in het 

verleden. Het gevolg is dat het ledenbestand niet alleen terugloopt, maar ook vergrijst: de 

gemiddelde leeftijd van een Nivon-lid was in 2014 55,6 jaar (cijfers van eerdere jaren zijn helaas niet 

bekend). 

Financien en bezettingspercentage 

Als de primaire doelgroep terugloopt, dan zal het niet verbazen dat het aantal overnachtingen dat 

door deze groep in de Nivon-huizen wordt geboekt, ook terugloopt. Het bezettingspercentage (de 

verhouding tussen het aantal overnachtingen en het mogelijke/maximale aantal) is daarbij een goede 

graadmeter. Bij veel huizen is het besef dat we het niet uitsluitend van Nivon-leden moeten hebben. 

Daarom zijn er - al van oudsher - mogelijkheden om voor een wat hoger tarief ook plaats te bieden 

aan niet-leden. Veel Nivon-huizen proberen het bezettingspercentage omhoog te krijgen door 

groepen jongeren (scholen) binnen te halen, andere huizen (zoals Eikhold) hebben andere 

doelgroepen weten aan te trekken. Omdat de lokale omstandigheden flink kunnen verschillen, 

hebben de Nivon-huizen een tamelijk grote autonomie hierin, maar het Nivon-bestuur bewaakt wel 

de basisdoelstellingen waarvoor het Nivon is opgericht. 
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De bezettingspercentages van de huizen varieren flink en dat is ook een van de belangrijkste redenen 

waarom sommige huizen het financieel beter doen dan andere. Maar overall is de financiele situatie 

van de Nivon-huizen zorgelijk: om die reden is niet lang geleden de formatie van het landelijk bureau 

flink teruggebracht en onlangs is er voor geheel 2016 een bestedingsstop afgekondigd voor alle niet-

noodzakelijke uitgaven. Maar er is een breed gedragen besef dat met het terugdringen van de 

uitgaven alleen het financiele probleem niet zo maar op te lossen is. Er moet meer gebeuren. En dit 

rapport probeert met de visie van Eikhold op deze problematiek daar een bijdrage aan te leveren. 

Terugloop en vergrijzing van de vrijwilligers 

Als het aantal Nivon-leden terugloopt en het uitgangspunt is dat de vrijwilligers bij voorkeur ook 

zouden moeten voortkomen uit die leden, dan ligt het voor de hand dat de problemen van terugloop 

en vergrijzing ook ontstaan bij het werven van voldoende vrijwilligers. De praktijk bij de verschillende 

natuurvriendenhuizen verschilt sterk: sommige lukt het nog altijd goed om voldoende vrijwilligers 

(huiswachten, maar ook andere) uit eigen geledingen te krijgen, sommige lukt het moeilijker en 

sommige (zoals Eikhold) hebben andere wegen gezocht om het aantal vrijwilligers op peil te houden; 

zie hoofdstuk 8. 

Bekendheid van het Nivon 

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat of ze het Nivon en de natuurvriendenhuizen kennen 

en je zult merken dat die bekendheid bij het grote publiek erg laag is. Er is zelden geld uitgegeven 

aan marketing en PR, en men heeft altijd gehoopt dat via andere wegen (bijvoorbeeld door het 

organiseren van activiteiten of door mond-op-mond-reclame) de bekendheid van het Nivon wel zijn 

weg zou vinden. Er gebeurt wel wat op sociale media, zoals Facebook en Twitter, maar de vergrijzing 

van het Nivon helpt op dit punt natuurlijk ook niet echt. 

1.2 Problematiek van Eikhold 

We beginnen met de vier punten die hierboven ook voor het Nivon zijn genoemd en voegen daar 

vervolgens nog wat meer specifieke Eikhold-zaken aan toe. 

Terugloop en vergrijzing van het ledenbestand 

Op dit punt verschillen de problemen weinig van die van het Nivon, al blijken de exacte cijfers over 

het verloop en de vergrijzing niet beschikbaar. Op dit moment zijn er in de gehele provincie Limburg 

nog maar 169 leden, slechts 1% van het totaal. We komen hier later nog uitgebreid op terug. 

Financien en bezettingspercentage 

Als we het bij Eikhold alleen zouden moeten hebben van de klassieke doelgroep van Nivon-leden dan 

zou de bezettingsgraad rampzalig laag zijn. Maar dankzij het aanboren van andere doelgroepen is het 

Eikhold gelukt om een relatief hoog bezettingspercentage te realiseren, al loopt het ook bij ons terug. 

De kosten zijn daarentegen wat aan de hoge kant, waardoor ook bij Eikhold de financiele situatie niet 

rooskleurig is. 

Beide zaken worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt: 

- doelgroepen, bezettingspercentages en inkomsten in hoofdstuk 3 en 7 (i.h.b. tabel 7.1) 

- de kosten in hoofdstuk 11. 
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Terugloop en vergrijzing van de vrijwilligers 

Ook bij dit punt geldt dat als we het zouden moeten hebben van de klassieke Nivon-doelgroep we bij 

Eikhold een ernstig probleem zouden hebben. Ook hier is op een creatieve manier met dit probleem 

omgesprongen en daardoor is het Eikhold gelukt om een grote schare van vrijwilligers op de 

woensdagen bij elkaar te krijgen. Problemen met de bemensing van alle taken zijn er zeker; zo is er 

een nijpend gebrek aan huiswachten (daarvoor moet je het namelijk vooral hebben van die klassieke 

doelgroep) en ook is er lang gezocht naar een nieuwe secretaris en naar een coordinator voor de 

huiswachten. Voor beide taken is onlangs iemand gevonden en dat lijkt hoop voor de toekomst te 

bieden. In hoofdstuk 8 (wat zijn de middelen die we kunnen inzetten) wordt uitgebreid stil gestaan 

bij de manier waarop we in Eikhold aan voldoende personele inzet weten te komen. 

Bekendheid van Eikhold 

We hebben de afgelopen jaren wel wat ervaringen opgedaan met sociale media, maar de bekend-

heid van Eikhold is nog altijd niet groot, noch in de regio, noch daarbuiten. De aanpak van de 

gewenste PR en activiteiten is al langere tijd punt van discussie, en vooral of daarbij de gebruikelijke 

Nivon-aanpak moet worden gevolgd of dat juist andere wegen kansrijker zijn. Het punt wordt verder 

uitgewerkt in de hoofdstukken 6 (informatievoorziening en marketing) en 9 (kernactiviteiten). 

Geen gemeenschappelijke doelen 

Onder de groep vrijwilligers was tot voor kort een grote verscheidenheid aan inzichten over wat we 

met Eikhold willen: welke doelgroepen zijn voor ons het belangrijkste, welk serviceniveau moeten we 

hen bieden en in welke mate moet je daarin kunnen differentieren, moeten we ons beperken tot de 

klassieke activiteiten die je bij Nivon-huizen kunt verwachten of mogen dat ook geheel andere 

activiteiten zijn, welke PR-activiteiten zijn wel en niet gewenst, hoe moet Eikhold organisatorisch 

worden aangestuurd, mag Eikhold zich qua profiel onderscheiden van andere Nivon-huizen, etc, etc. 

Deze verschillende inzichten komen voort uit betrokkenheid bij Eikhold, maar ondanks vele discussies 

- in de vergaderingen van de beheercommissie en daarbuiten - w a s er tot voor kort nog niet echt 

overeenstemming op elk van de genoemde punten. In de hoofdstukken 3 t /m 12 komen de 

genoemde punten terug. En juist aan het formuleren van die gemeenschappelijke doelen hoopt dit 

rapport bij te dragen. 

Eikhold of Nivon? 

Vraag een willekeurige vrijwilliger bij Eikhold of ze zich meer Eikhold-er voelen of meer Nivon-er en je 

krijgt van vrijwel iedereen het eerste te horen. Dat zal wellicht bij andere Nivon-huizen niet zoveel 

anders zijn: het hemd is immers nader dan de rok. Maar toch ligt hier wel een specifiek Eikhold-

probleem, want slechts een klein percentage van de Eikhold-vrijwilligers voelt zich verbonden met 

het Nivon en met het oorspronkelijke gedachtegoed. Slechts enkelen komen in hun vakanties ook in 

andere natuurvriendenhuizen. Dat probleem is gekoppeld aan de manier waarop de vrijwilligers 

worden geworven: nog maar hoogstzelden uit de Nivon-leden, maar wel op veel andere manieren. 

Zie verder hoofdstuk 8. 

Strakkere aansturing nodig? 

Door veel BHC-leden wordt aangegeven dat een strakkere aansturing vanuit de beheercommissie 

wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Maar slechts weinigen in de BHC werken zelf gedisciplineerd. Een 

veel genoemd probleem is de slechte communicatie tussen de coordinatoren: men informeert elkaar 

niet correct of tijdig, veel zaken komen terug bij de voorzitter, die hierdoor flink extra belast wordt. 
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Slechts enkelen maken gebruik van de formele mailaccounts van Eikhold, terwijl daar voor de 

belangrijke functionarissen wel aparte accounts beschikbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk dat als 

belangrijke personen wegvallen daarmee ook alle documenten die door hen via persoonlijke e-mail 

zijn verspreid, zoek raken. Er is een elektronisch archief voor documenten (en ook een papieren 

archief), maar geen van beide wordt zorgvuldig gevuld en bijgehouden. 

Ook de manier waarop de bijeenkomsten van de beheercommissie functioneert, is volgens velen 

voor verbetering vatbaar en dat geldt ook voor de bijeenkomsten die in de 'midweek' (in September) 

worden gehouden. Vergaderingen duren langer dan nodig is, besluiten worden niet helder 

vastgelegd en soms niet geaccordeerd, actiepunten worden niet systematisch vastgelegd en 

gemonitord, PR en andere activiteiten worden niet vastgelegd in de vorm van een kalender met 

jaaractiviteiten en worden vaak ad hoc en buiten medeweten van (alle leden van) de beheer-

commissie georganiseerd. 

Het is de combinatie van het gebrek aan gemeenschappelijke doelen, een cultuur waarbij gebrek aan 

discipline de norm is geworden en een zwakke organisatorische aansturing vanuit de beheer-

commissie die in de afgelopen periode een grote en voortdurende kans op conflicten heeft gegeven. 

Dat dit in vrijwel alle gevallen toch steeds weer goed komt, is te danken aan de niet-aflatende inzet 

van enkelen, waarvan in het bijzonder de voorzitter, Peter Snijders, mag worden genoemd. 

Op het punt van organisatie en aansturing valt dus veel te winnen. Er wordt in hoofdstuk 12 

uitgebreid op ingegaan en daar worden ook concrete voorstellen gedaan voor een nieuwe structuur 

van de beheercommissie en een andere werkwijze. 

1.3 Niet alleen maar problemen 

Zijn er dan alleen maar problemen te noemen? Zeker niet, want Eikhold lukt het op een creatieve 

manier om een - t en opzichte van veel andere Nivon-huizen - behoorlijke bezettingsgraad te 

realiseren. Bovendien weet Eikhold nog altijd een grote groep vrijwilligers te trekken die stuk voor 

stuk trots zijn op 'hun Eikhold' en die elke week - vooral op de woensdagen - met enthousiasme 

bijdragen aan het functioneren van het Nivon-huis. 

Deze vrijwilligers verdienen het dan ook dat hun inzet en enthousiasme wordt gezien en gewaardeerd 

en dat hun inspanningen ingebed worden in een helder en samenhangend beleid dat niet alleen door 

het bestuur van Eikhold, maar ook door het landelijk bestuur van het Nivon volledig wordt gesteund. 

Dat is dan ook een van de belangrijke doelen van dit rapport. 
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2. Business Model Canvas in vogelvlucht 

In dit tweede hoofdstuk beschrijven we - in globale zin - het model waarvoor we gekozen hebben 

om ons 'business model' te beschrijven. Het was een voorstel vanuit het Centraal Bestuur (Friso 

Teerink) om dit model te gebruiken. Bij Eikhold bestaat geen ervaring met dergelijke methodieken, 

maar het leek ons een geschikt instrument om (vrijwel) alle relevante aspecten die belangrijk zijn met 

elkaar uit te discussieren en vervolgens vast te leggen. 

Het Business Model Canvas (BMC) wordt vooral veel gebruikt door ondernemingen, zowel door 

startende ondernemingen die een ondernemingsplan moeten schrijven, als doorondernemingen die 

- al dan niet gedwongen - hun koers moeten verleggen (en dat zijn er nogal wat). Maar ook voor een 

ideele organisatie als het Nivon, die net als een onderneming te maken heeft met veranderende 

omstandigheden, kan een dergelijke aanpak zijn vruchten afwerpen. 

De methode en het hierbij behorende overzicht (canvas) zijn ooit ontworpen door Alex Osterwalder, 

die er samen met Yves Pigneur een boek over schreef. Het model werkt zeer overzichtelijk en 

bestaat uit negen bouwstenen. De onderkant van het overzicht (zie hieronder) bestaat uit de kosten 

en opbrengsten. Centraal staat de waardepropositie, de onderscheidende waarde die je de klant 

biedt; zie figuur 2.1. 

The Business Model Canvas 

Key Partners 6> B 

Key Resources 

Value Proposilkms 

Cost Structure <£ 

Customer Relationships ^ Customer Segments J N i 

m 

Revenue Streams A 

© © ® © ® SS5S5SSSSSS5 {J/Strategyzer 
WtxiKiynf-COm 

Figuur 2.1 Schematisch overzicht van het Business Model Canvas (BMC) 
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Links hiervan is ruimte gereserveerd voor hoe je deze waarde tot stand brengt: welke partners, welke 

middelen je gebruikt en welke activiteiten je onderneemt. Aan de rechterkant staat aan wie je het 

product verkoopt, hoe de levering emit ziet en het onderhouden van de relaties. 

Hieronder bespreken we de negen afzonderlijke bouwstenen. In dit hoofdstuk passen we die bewust 

nog niet toe op het Nivon of op Eikhold. Het gaat er slechts om een idee te geven van hoe het BMC is 

opgebouwd, voor we aan 'het echte werk' beginnen. Verder maken we in dit hoofdstuk een 

koppeling tussen de Engelse termen die in BMC worden gehanteerd en de Nederlandse termen die 

we in dit rapport zullen gebruiken. 

We behandelen de negen bouwstenen van BMC in de volgorde die ook wordt gebruikt op de 

webpagina 'Ik ga starten' (www.ikgastarten.nl/ondernemingsplan/ondernemingsplan-

voorbeelden/de-9-bouwstenen-van-het-business-model-canvas), omdat ons dat een logische 

volgorde lijkt. Ook delen van de tekst uit dit hoofdstuk zijn ontleend aan of ge'fnspireerd door deze 

webpagina. Hierbij hebben we geprobeerd steeds de vertaling te maken van de doelstellingen van 

een commerciele onderneming (winst) naar die van een ideele organisatie, zoals Eikhold en het 

Nivon. 

2.1 Doelgroepen (Customer Segments) 

Het bepalen van de juiste doelgroepen is essentieel. Breng in kaart welke specifieke klanten je wilt 

bedienen en onderzoek wat de behoefte is van deze doelgroepen. Dit staat ook wel bekend als het 

segmenteren van de markt omdat je de doelgroepen afbakent. 

Bij ideele organisaties zijn de doelstellingen van die organisatie natuurlijk van essentieel belang. Je 

moet je dan afvragen wat de doelgroepen zijn die juist deze doelstellingen aanspreekt. 

Specificeer ook de wensen van de doelgroepen. Als er geen vraag naar jouw producten is, 'verkoop' 

je niets. Zodra je weet waar de potentiele klanten behoefte aan hebben, kun je hier jouw product of 

diensten op aanpassen. 

2.2 Wat wilje de klanten bieden (Value Proposition) 

Het gaat hier om de 'waardepropositie', oftewel wat is de onderscheidende of toegevoegde waarde 

diej i j biedtaan de klant? Definieerwaarin je daadwerkelijkverschiltvan de concurrentie. Bepaal dus 

in welke markt jouw onderneming of organisatie zich begeeft en specificeer daarin weer wat je 

aanbiedt. De producten of diensten moeten ten eerste functioneel zijn, maar - bij commerciele 

ondernemingen - tegelijkertijd beter of uitgebreider dan de diensten of producten van de 

concurrentie. Bij ideele organisaties ligt dat natuurlijk anders. Daar moeten de producten of diensten 

zich juist onderscheiden in de zin dat ze beter passen bij de doelstellingen dan het aanbod van de 

concurrentie. 

Het product moet aantrekkelijk zijn in gebruik, financieel voordeel bieden (bij ideele organisaties is 

dat vaak niet het hoofddoel, maar je moet er wel degelijk rekening mee houden) en de klant dient er 

waarde aan te hechten, zodat het geleverde product of de aangeboden dienst nogmaals wordt 

besteld of afgenomen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de service die je biedt; het is een cruciale 

factor die bijdraagt aan klanttevredenheid. 

11 



Nieuwe perspectieven voor Eikhold (definitieve versie) 

2.3 Relatie met de klant (Customer Relationships) 

Bekijk op welke manier je in contact staat met je klanten. Als je een brede klantenkring hebt, maak 

dan een onderscheid tussen de wensen van deze klanten (afnemers die groot 'inkopen' of een 

particulierdieeen product bestelt) en kijk naarhet rendement datje kunt behalen op elk van deze 

klantengroepen. Investeer in de relatie met deze klanten. 

Ook bij ideele organisaties kun je het onderscheid maken tussen verschillende 'afnemers' en bij het 

rendement moet je dan niet in eerste instantie denken aan financieel rendement, maar meer aan de 

bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie (en daarbij de financiele kant niet uit het oog 

verliezen; zie 2.5 en 2.9). 

Een stapje extra zetten levert een goede en stabiele klantrelatie op, waardoor de klant hopelijk vaker 

terugkomt. Als je een klant wilt weghalen bij de concurrentie (dat wil je bij een ideele organisatie 

natuurlijk vooral als die klant goed past bij je eigen doelstellingen), dient jouw product niet alleen net 

zo goed of beter (dan wel beter passend) te zijn, maar is het ook belangrijk om te investeren in deze 

relatie. 

2.4 Informatievoorziening en marketing (Channels) 

Dit zijn de (verkoop)kanalen waarmee je in contact komt met klanten. In dit vak in het model 

beschrijf je onder meer de marketing- en distributiestrategie. Hoe houd je de doelgroep op de 

hoogte van het aanbod? 

Voor een ideele organisatie kunnen we dit ruime begrip 'verkoopkanaal' inperken tot informatie-

voorziening en marketing. Van kanalen zoals winkels is daarbij immers niet of nauwelijks sprake (of 

het is veel te duur en ideele organisaties willen natuurlijk dat de binnengekomen gelden niet worden 

verspild). 

2.5 Hoe komje aan voldoende inkomsten? (Revenue Streams) 

Met hetverdienmodel maak je duideli jkwaarjouw inkomsten vandaan komen. Niet alleen nu, maar 

ook in de toekomst. Het is een van de valkuilen van ondernemers en organisaties. Het gaat erom dat 

je meerwaarde creeert, meestal geld, maar dit kan ook plezier of voldoening zijn en dat laatste geldt 

in het bijzonder bij ideele organisaties. In een verdienmodel schrijf je op hoe je dat gaat bereiken. 

Hoeveel klanten je nodig hebt, hoeveel omzetje nodig hebtom winst te maken, hoe je verdient aan 

de klanten en of je bijvoorbeeld de prijzen goed bepaald hebt. 

Voor een ideele organisatie is winst maken geen primair doel (het gaat immers om het realiseren van 

de doelstellingen), maar voor het voortbestaan is het wel van groot belang om voldoende inkomsten 

te verwerven, omdat het anders snel gedaan is met het realiseren van de beoogde doelstellingen. De 

valkuil voor dit type organisaties is dat de doelstellingen zo belangrijk worden gevonden, dat het 

binnenhalen van voldoende inkomsten daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. Het resultaat van zo'n 

principiele houding kan - als het te ver wordt doorgevoerd - zelfs het einde van zo'n organisatie 

betekenen. 
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2.6 Wat zijn de middelen dieje kunt inzetten? (Key Resources) 

Onder hulpbronnen worden de belangrijkste bedrijfsmiddelen verstaan, die nodig zijn om de waarde-

propositie te bewerkstelligen. Hierbij kun je denken aan fysieke middelen (bedrijfsapparatuur zoals 

een computer of een camera), intellectuele middelen (een patent of een merk) en menselijke 

middelen (personeel). Het vereist een investering, waarbij er op verschillende manieren gefinancierd 

kan worden. 

Bij ideele organisaties zijn de fysieke middelen vaak locaties (denk aan clubhuizen of bijvoorbeeld 

schepen (Greenpeace)) en de op die locaties beschikbare fysieke middelen (zoals hierboven 

genoemd). Menselijke middelen zijn in de meeste gevallen vrijwilligers (naast een beperkte vaste, 

betaalde staf). 

2.7 Kernactiviteiten (Key Activities) 

Wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten van jouw bedrijf of organisatie om de waardepropositie te 

creeren? Maak duidelijk hoe je waarde toevoegt aan de kwaliteit van je product, aan het 

onderhouden van klantrelaties en aan het werven van nieuwe klanten. 

Op productgebied draait dit om het ontwikkelen van een kwalitatief sterk product dat beter is dan 

dat van de concurrenten. Wees servicegericht en investeer daarmee in de klantrelatie. Niet alleen 

het werven van nieuwe klanten, acquisitie, is belangrijk voor ondernemers of organisaties, maar het 

behouden van klanten is, zeker in tijden van recessie, minstens zo belangrijk. 

Maken we hier de vertaling naar een ideele organisatie, dan gaat het niet in eerste instantie om een 

beter product, maarom een beter passend product, gerichtop de doelstellingen dieje als ideele 

organisatie wilt bereiken. En met servicegericht moet je ook breder denken dan de directe 

(financiele, materiele) belangen van individuen. Belangrijk is hier vooral dat ook de geboden service 

goed past bij de doelstellingen (en leden) van de ideele organisatie. 

2.8 Met wie werkje somen? (Partners) 

Het geheel is meer dan de som der delen, luidt een oude wijsheid. Als ondernemer of organisatie kan 

het soms van belang zijn om met partners samen te werken om de concurrentie met anderen aan te 

gaan. 

Beschrijf in dit deel van het model, indien van toepassing, welke partnerships belangrijk zijn om 

succesvol te zijn en om te kunnen groeien en concurrerend te zijn. Door te beschrijven welke 

strategische partners je kunt gebruiken, weet je precies welke kennis en expertise nodig is om je 

eigen organisatie aan te vullen. 

Ook bij ideele organisaties kunnen partnerships van groot belang zijn, maar voor het behoud van het 

juiste profiel is het voor dergelijke organisaties belangrijk dat die partners zoveel mogelijk ook 

soortgelijke doelen nastreven. 
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2.9 Kosten (Cost Structure) 

Onderzoek hoe de kostenstructuur in jouw bedrijf of organisatie in elkaar zit. Nadat je de acht 

bovenstaande bouwstenen hebt beschreven, is het vrij eenvoudig om de belangrijkste kosten hiervan 

te bepalen. Welke kosten zijn vast (bedrijfspand, machines) en welke zijn variabel (inkoop 

producten). Bekijk welke bedrijfsmiddelen kostbaar zijn en waar er nog (schaal)voordeel te behalen 

valt, of waar er besparingen mogelijk zijn. 

Net als bij de inkomsten (par. 2.5) is vermeld, hebben ideele organisaties - meer dan commerciele 

organisaties - de neiging deze zaken ondergeschikt te maken aan het grote doel. Dat is begrijpelijk, 

maar wel onterecht, want zonder beheersing van de kosten (in relatie tot de gerealiseerde 

inkomsten), kunnen de beoogde doelstellingen al snel in gevaar komen. 

2.10 Zijn hiermee alle relevante zaken aan de orde gekomen? 

Zoals bij de beschrijving van de opbouw van het rapport (zie Inleiding) al is aangegeven, missen we in 

het BMC nog een heel belangrijk onderdeel: de organisatie. Omdat we dat ook als een essentieel 

onderdeel zien van ons Plan van aanpak, voegen we in dit rapport hierover nog een apart hoofdstuk 

(12) toe, maar we doen dit pas nadat alle negen onderdelen van het BMC op Eikhold - en indirect 

ook op het Nivon - zijn toegepast. 

Deze negen BMC-onderdelen komen - in dezelfde volgorde als ze in dit hoofdstuk zijn beschreven -

terug in de nu volgende hoofdstukken 3 t/m 11. We hopen de abstracte begrippen zoals ze hiervoor 

zijn beschreven in elk van deze negen hoofdstukken concreet handen en voeten te geven. 

Het echte werk kan beginnen. 
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3. Doelgroepen 

In dit derde hoofdstuk beschrijven we de doelgroepen waarop Eikhold zich wil richten. Daarbij is niet 

alleen gekeken naar de personen en groepen die momenteel gebruik maken van het natuurvrienden-

huis, maar ook naar doelgroepen die we nu nog niet of nauwelijks weten te bereiken. 

Het maken van een classificatie voor dit tamelijk heterogene gezelschap is niet eenvoudig, maar we 

doen hier een poging om een achttal doelgroepen te onderscheiden, waarbij we beginnen met de 

personen of gezinnen die lid zijn van het Nivon (of dat misschien willen worden) en daarna de 

groepen aan wie we onderdak willen bieden. Zowel bij de personen of gezinnen als bij de groepen 

hebben we geprobeerd een ordening aan te brengen van primair naar secundair, waarmee we 

primaire doelgroepen zien als hen die een sterke verwantschap hebben met de doelstellingen van 

het Nivon en secundaire doelgroepen als hen die deze minder of veel minder hebben. 

Nadat elk van de acht doelgroepen is beschreven, geven we in paragraaf 3.9 een overzicht van hoe 

groot (in percentages) deze doelgroepen op dit moment zijn. Gegeven het onderscheid primair-

secundair kan geconstateerd worden dat de primaire doelgroepen bij Eikhold ondervertegen-

woordigd zijn. 

Tot slot voegen we een paragraaf toe waarin we eerst als conclusie aangeven wat we graag zouden 

willen veranderen in deze percentages. Vervolgens beschrijven we aan welke acties we denken om 

dit te bereiken. Ook in alle volgende hoofdstukken zullen we het hoofdstuk afsluiten met een 

paragraaf met conclusies en actiepunten. 

3.1 Echte Nivon-leden 

Het Nivon is opgericht met duidelijke sociaaldemocratische doelstellingen (o.a. eerlijk, groen, 

verdraagzaam, ontmoeting, vorming; zie onder meer nivon.nl/missie) en die gelden in grote lijnen 

nog altijd, ook al heeft het sociaaldemocratische gedachtegoed de laatste jaren maatschappelijk 

gezien niet de wind mee. 

Personen of gezinnen die om deze reden lid zijn geworden van het Nivon, betitelen we in dit 

document als 'echte Nivon-leden'. Zij bezoeken de Nivon-huizen vanwege hun ligging midden in de 

natuur, om mensen te kunnen ontmoeten met wie ze zich verwant voelen en om - al dan niet 

gezamenli jk- activiteiten te ondernemen die passen bij de doelstellingen van het Nivon. 

In principe is de doelgroep heel breed (op de missiepagina wordt gesproken van "jongeren, ouderen, 

alleenstaanden, gezinnen, allochtonen, Nederlanders, natuurvrienden, mensenvrienden en meer"), 

maar in de praktijk zijn het voor een belangrijk deel ouderen die vaak al lang lid zijn van het Nivon; op 

Eikhold wordt deze groep wel eens gekscherend gekenschetst met de term 'geitenwollen sokken'. 

Andere groepen voor wie het lidmaatschap aantrekkelijk is, zijn gezinnen met jonge kinderen, 

eenoudergezinnen, en alleenstaanden. Hen wordt in de Nivon-huizen immers meergeboden dan 

onderdak en praktische faciliteiten, maar ook een ontmoetingsplek met gelijkgezinden. 

15 



Nieuwe perspectieven voor Eikhold (definitieve versie) 

3.2 Potentiele Nivon-leden 

Nivon-huizen worden ook opengesteld voor niet-leden, al betalen zij een wat hoger tarief per 

overnachting. Het is natuurlijk dat ook deze gasten zich in veel gevallen verwant voelen met de 

doelstellingen van het Nivon en deze doelgroep heeft dan ook vrijwel hetzelfde profiel als de echte 

Nivon-leden. Maar als ze slechts af en toe gebruik maken van de Nivon-huizen is het vaak voordeliger 

om niet lid te worden en het hogere overnachtingstarief te betalen. Je zou deze groep dus kunnen 

betitelen als potentiele Nivon-leden, waarbij het een uitdaging is van het Nivon/Eikhold om deze 

groep vaker in Nivon-accommodaties te laten komen, zodat het ook voor hen financieel aantrekkelijk 

wordt om lid te worden. 

Ook oud Nivon-leden die nog altijd de verwantschap voelen met het Nivon, maar nog maar af en toe 

gebruikmaken van Eikhold of een van de andere Nivon-accommodaties, vallen onder deze categorie. 

3.3 Europese natuurvrienden 

De Nederlandse huizen en terreinen maken deel uit van een intemationaal netwerk van ca 1000 

natuurvriendenaccommodaties; zie nivon.nl/buitenland. Veel Nivon-leden maken ook voor hun 

buitenlandse vakanties gebruik van deze accommodaties en het ligt voor de hand dat ook de 

Nederlandse natuurvriendenhuizen buitenlandse natuurvrienden graagzien komen. 

Van de Nederlandse Nivon-huizen ligt Eikhold het meest 'Euregionaal'. Het zou daarmee een 

aantrekkelijke plek moeten zijn voor natuurvrienden uit nabijgelegen landen, zoals Duitsland en 

Belgie" en dat wordt zowel bij Eikhold als bij het Centraal Bestuur zo gezien. 

Toch komt het niet of zelden voor dat we bij Eikhold buitenlandse natuurvrienden mogen verwel-

komen. Dat is jammer en in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk besteden we dan ook apart 

aandacht aan deze doelgroep. 

Tijdens het schrijven van dit rapport heeft zich, zonder dat we daar zelf actief bij betrokken zijn 

geweest, een groep natuurvrienden uit Colombes (Frankrijk) en hun partnergemeente Frankenthal 

(Duitsland) gemeld, die voor hun gezamenlijke bijeenkomst op 14-16 mei 2017 een optie hebben 

genomen voor het hele huis. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee en zullen hen dan ook met meer 

dan gemiddelde aandacht ontvangen. We hopen dat het hen bij Eikhold goed zal bevallen en dat ze 

ons huis willen aanprijzen bij andere natuurvrienden in Duitsland en Frankrijk. 

3.4 Economische Nivon-leden 

Veel natuurvriendenhuizen van het Nivon liggen midden in de natuur en dat is ook niet verbazing-

wekkend. De ligging van Eikhold vormt daarop een uitzondering, in die zin dat zij in de stad Heerlen 

ligt. Omdat de prachtige Zuid-Limburgse natuur vlakbij is en ook random het huis een prachtige 

ruime tuin ligt met veel groen, is het huis ook aantrekkelijk voor natuurvrienden. 

Maar Eikhold onderscheidt zich om deze reden wel van de andere Nivon-huizen. Vanwege de ligging 

is het immers ook een aantrekkelijke plek is voor mensen die om meer praktische/economische 

redenen in Heerlen willen overnachten. Vlakbij Eikhold ligt immers een hogeschool (HS Zuyd) - die 

ook veel buitenlandse studenten trekt - en een Open Universiteit (OU) met docenten die Heerlen 

niet als standplaats hebben, maar daar wel regelmatig enkele dagen aanwezig zijn. 

16 



Nieuwe perspectieven voor Eikhold (definitieve versie) 

Ook de stad Heerlen - met activiteiten als Cultura Nova en andere culturele activiteiten - en de 

directe omgeving van Heerlen zoals het Pinkpop-terrein (in Landgraaf) trekken op bepaalde 

momenten grote aantallen bezoekers, die graag enkele nachten in Heerlen willen verblijven. 

Voor een deel van deze bezoekers is Eikhold een interessante plek om te overnachten, zowel om 

financiele redenen als vanwege de sfeer en de faciliteiten die Eikhold biedt (inclusief de ontmoeting 

met andere mensen). Het blijkt dat deze groep zich uitstekend mengt met de andere bezoekers, ook 

al is hun keuze om op Eikhold te verblijven meer praktisch en soms ook economisch van aard. 

Een belangrijk deel van deze bezoekers komt zo vaak dat het voor hen aantrekkelijk is om Nivon-lid 

te worden. Deze Nivon-leden betitelen we in dit document als 'economische Nivon-leden', omdat ze 

niet om principiele redenen lid worden van het Nivon, maar vooral om economische motieven. Toch 

wordt dat binnen Eikhold niet als probleem ervaren; het blijkt immers om een groep te gaan die zich 

veel beter thuis voelt op Eikhold dan op andere locaties. Veel van de OU-medewerkers hebben 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om ook elders op andere (duurdere) locaties te overnachten, maar 

kiezen bewust voor de minder commerciele atmosfeer van Eikhold. 

Een groot deel van de groep economische Nivon-leden bestaat uit (veelal buitenlandse) studenten 

van de HS Zuyd. Daarnaast is er een groep OU- en hogeschooldocenten die hier regelmatig zijn en 

- af en toe - ook medewerkers van bedrijven (APG, DSM, ziekenhuis,...). We zullen in par. 3.9 zien 

dat het in zijn totaliteit gaat om een grote doelgroep die daarmee ook heel belangrijk is om het 

bezettingspercentage van Eikhold op peil te houden. 

3.5 Groepen met een Nivon-achtig propel 

Nivon-huizen zijn zowel geschikt voor personen of gezinnen als voor het onderbrengen van (soms 

grote) groepen. De meeste van deze groepen hebben een Nivon-achtig profiel, in de zin dat ze 

gezelligheid combineren met liefde voor natuur, cultuur en/of vorming. 

Enkele relevante voorbeelden van dergelijke groepen: 

- Elke twee jaar wordt het hele huis voor twee nachten verhuurd aan een groep volwassenen 

die zich bezighoudt met de taal Esperanto. 

- Elk jaar is een bergsportvereniging uit Rotterdam met ca 30 personen twee nachten te gast. 

- Elke vier jaar wordt in Kerkrade het Wereld Muziek Concours (WMC) gehouden. Ook dan 

wordt een zeer groot deel van het huis afgehuurd voor vijf nachten. Naast de groep die 

standaard vijf nachten overnacht, zijn er ook nog incidentele groepen die tijdens het WMC 

een of twee nachten met een aantal mensen bij Eikhold overnachten. 

- Elk jaar wordt in Heerlen (en omstreken) het festival Cultura Nova gehouden; in die weken zit 

het huis voor ca 70% vol met gasten (deels in groepen geboekt). 

- Een bridgeclub uit Haarlem heeft vele jaren lang voor vier nachten het gehele huis 

afgehuurd, inclusief volledige verzorging. 

Daarnaast zijn er ook veel kleinere groepen die gebruikmaken van Eikhold. Ook zij hebben in de 

meeste gevallen een Nivon-achtig profiel en deze groepen mengen zich daarom heel goed met de 

andere primaire doelgroepen. 
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3.6 Scholen 

In veel andere natuurvriendenhuizen verblijven regelmatig (soms grote) groepen scholieren, meestal 

van de basisschool (bijvoorbeeld groep 8). Om een aantal redenen maakt deze doelgroep op dit 

moment geen gebruik van Eikhold: 

- Het huis bevindt zich in de stad aan een redelijk drukke weg. Het voordeel van andere huizen 

waar kinderen zonder gevaar random het huis kunnen 'ravotten' ontbreekt dus bij Eikhold. 

- Bij Eikhold wordt veel zorg besteed aan de grote tuin random het huis; deze is minder dan 

elders geschikt om met groepen een potje te voetballen. 

- De villa is ook van binnen kwetsbaarder, denk bijvoorbeeld aan de oorspronkelijke houten 

lambrisering, waar we zuinig op zijn (de villa valt ook onder monumentenzorg). 

- Omdat de twee gemeenschappelijke ruimten in het villa-deel van Eikhold direct aan elkaar 

grenzen, is er een verhoogde kans dat de andere gasten zich kunnen storen aan het lawaai 

dat kinderen nu eenmaal met zich meebrengen. NB: Huizen zoals het Zeehuis waarbij de 

groepen prima kunnen worden gescheiden (er zijn daar ook twee aparte keukens), lenen zich 

meer voor het combineren van scholen met andere gasten. 

Er zijn vrijwel nooit verzoeken om gebruik te maken van Eikhold door schoolklassen. Wel zijn er in 

het verleden groepen kinderen geweest (voetballers, ijshockeyers,...), maar deze ervaringen zijn niet 

in alle gevallen positief geweest. 

Onder bepaalde voorwaarden zien we scholen zelf wel als een mogelijke doelgroep, maar de 

beheercommissie van Eikhold is om de genoemde redenen wel wat terughoudend. Je kunt dan 

denken aan voorwaarden als: 

- Begeleiders (ouders en/of leerkrachten) die inzien dat ons huis met respect behandeld dient 

te worden en de kinderen hier ook actief op durven aan te spreken. 

- De tuin mag niet als voetbalveld (m.u.v. het voetbalveldje) worden gebruikt. Hiervoor 

kunnen we afspraken maken met de - op loopafstand gelegen - voetbalvereniging van 

Heerlen. 

3.7 Groepen zonder Nivon-profiel 

Zo af en toe melden zich ook groepen met een minder duidelijk Nivon-profiel. Zo huurt eens in de vijf 

jaar de gemotoriseerde politie het gehele huis af voor twee nachten en staat de gehele parkeerplaats 

vol met motoren. 

Zolang dergelijke groepen zich fatsoenlijk gedragen, zijn ook dergelijke groepen welkom, zeker in 

stille ti jden. Ook het op peil houden van de bezettingsgraad en daarmee van de inkomsten speelt 

hierbij natuurlijk een rol. Toch zijn niet alle groepen welkom. Groepen waarbij bij voorbaat 

problemen te verwachten zijn, of waarmee in het verleden problemen zijn geweest worden - zo 

mogelijk - buiten de deur gehouden. In de praktijk is het echter niet in alle gevallen te voorspellen of 

dat zo is. Maar echte calamiteiten hebben zich in het verleden nauwelijks voorgedaan. 
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3.8 Overig 

Eens in de zoveel ti jd wordt het huis geheel of gedeeltelijk verhuurd voor bruiloften (zowel 

overnachtingen, als het feest en soms zelfs de huwelijksvoltrekking), communies (vaak alleen 

overdag en alleen de zaal), begrafenissen, etc. In dit soort situaties spelen dezeifde overwegingen 

mee als bij paragraaf 3.7. Met de gasten worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, waardoor 

problemen worden voorkomen. 

3.9 Hoe groot is elk van de groepen nu? 

Naast de kwalitatieve beschrijving van de verschillende doelgroepen, is de relatieve verdeling 

natuurlijk van belang. In de afgelopen vijf jaar zijn de percentages van het aantal overnachtingen van 

elk van deze doelgroepen als volgt geweest. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

doelgroep 

Echte Nivon-leden 

Potentiele Nivon-leden 

Europese natuurvrienden 

Economische Nivon-leden 

Groepen met een Nivon-achtig profiel 

Scholen 

Groepen zonder Nivon-profiel 

Overig 

Totaal 

% 

10% 

15% 

0 % 

50% 

12% 

0 % 

3% 

10% 

100% 

Tabel 3.1 Een inschatting van de percentages overnachtingen van elk van de 8 doelgroepen 

NB: Het gaat om globale cijfers; niet bij elke overnachting of groep is volledig duidelijk tot welke 

categorie deze moet worden gerekend. Ze zijn ingeschat op basis van zowel de onderstaande 

boekingscijfers uit Tommy (die gebaseerd zijn op welk tarief is betaald) als op de ervaringen van de 

aanmeldingssecretaris van Eikhold. We hebben ons in de onderstaande tabel 3.2 beperkt tot de jaren 

2014 en 2015. 

tariefgroep 

Leden vanaf 17 jaar 

Leden 3 tot 17jaar 

Niet-leden vanaf 17 jaar 

Niet-leden 3 tot 17 jaar 

Studenten (met lidmaatschap Nivon) 

Docenten HS Zuyd en Open Universiteit 

Totaal 

ft 2014 

3.551 

219 

2.089 

390 

4.104 

245 

10.595 

%2014 

33% 

2 % 

20% 

4 % 

39% 

2 % 

100% 

a 2015 

3.590 

175 

2.766 

423 

2.021 

647 

9.622 

%2015 

3 7 % 

2 % 

3 2 % 

4 % 

18% 

7% 

100% 

Tabel 3.2 Overnachtingscijfers verdeeld overde verschillende tariefgroepen (2014 en 2015) 

Opvallend in tabel 3.1 zijn de lage percentages voor de primaire doelgroepen 1 en 2 en het zeer hoge 

percentage voor de secundaire doelgroep 4. Deze laatste doelgroep is in de afgelopen vijf jaren sterk 

gestegen (maar in 2015 weer gedaald; zie tabel 3.2) en die stijging bleek ook noodzakelijk om de 

terugval bij de primaire doelgroepen te compenseren. 
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Zoals gezegd mengen de verschillende doelgroepen zich goed en blijkt het in de praktijk niet of 

nauwelijks tot problemen te leiden. Maar de beheercommissie heeft er wel een dubbel gevoel over: 

- Het is erg jammer dat de primaire doelgroep inmiddels een duidelijke minderheid vormt van 

de gasten van Eikhold. 

- De secundaire doelgroepen zorgen wel voor het op peil houden van de bezettingsgraad en 

daarmee voor voldoende inkomsten. Alleen zo kan Eikhold financieel gezond blijven, wat ook 

weer in het belang van de primaire doelgroep is. 

Maar er is voldoende reden om te kijken wat we in deze percentages graag veranderd zouden 

zien, en ook welke acties nodig zijn om dat te bewerkstelligen. Daaraan is de laatste paragraaf 

gewijd. 

3.10 Conclusies en actiepunten 

Een belangrijke conclusie is dat we graag willen dat de percentages van de primaire doelgroepen 1 en 

2 zouden toenemen. Hiervoor zijn we echter vooral afhankelijk van de belangstelling van Nivon-leden 

uit andere delen van het land, want de Nivon-leden uit het district Limburg zullen nauwelijks gebruik 

maken van overnachtingen op Eikhold. 

Ook voor de eveneens primaire doelgroep 5 zouden we het relatieve aandeel graag zien stijgen. 

Omdat deze groepen bestaan uit mensen die meestal nog geen Nivon-lid zijn, maar in veel gevallen 

wel een Nivon-profiel hebben, hopen we dat - op basis van goede ervaringen met de groep - deze 

personen ook op eigen gelegenheid bij Eikhold of andere Nivon-huizen willen komen logeren. 

Hoe we die primaire doelgroepen denken te kunnen bereiken, wordt besproken in de hoofdstukken 

9 en 10 (over resp. kernactiviteiten en 'met wie werken we samen'). 

De bovenstaande zaken gelden niet alleen voor Eikhold. Wel specifiek voor Eikhold is de wens dat we 

- door onze ligging - (veel) meer Europese natuurvrienden zouden moeten trekken. Juist op dit punt 

liggen aparte acties vanuit Eikhold en het Nivon voor de hand. Het goed ontvangen van groepen zoals 

die uit Colombes en Frankenthal is een duidelijke taak van Eikhold. 

Het Nivon kan echter ook een concrete bijdrage leveren hieraan. Zo zijn wij heel blij met de plannen 

van Dannie Brus, die samen met zijn vrouw Meia begin april Eikhold heeft bezocht en op zaterdag 9 

april met de beheercommissie van Eikhold heeft gesproken over een mogelijk Europees profiel van 

Eikhold. Zijn plannen gaan veel verder dan het ontvangen van gewone Europese natuurvrienden, 

maar richten zich vooral op internationale samenwerking, gericht op het brede thema Europa. Wij 

bieden als Eikhold graag onderdak aan dit type activiteiten, maar zien de organisatie daarvan veel 

meer als een Nivon-activiteit dan als een activiteit van Eikhold. Zie verder het verslag van de 

bijeenkomst dat Dannie op 11 april heeft toegestuurd aan het Centraal Bestuur van het Nivon. 

Later in het rapport komen we nog terug op de interessante analyse van Dannie uit dit verslag 

waarbij hij een scheiding maakt tussen de N-taak (natuur) en de V-taak (vorming), waarbij de 

verantwoordelijkheid voor beide taken ook beter dan nu verdeeld zou moeten worden. Daarbij ligt 

de N-taak en het bieden van onderdak vooral bij de accommodaties en de V-taak veel meer centraal 

bij het Nivon. 

Met betrekking tot scholen stellen we ons bewust passief op. We willen ze vanwege de in par. 3.6 

genoemde risico's niet actief benaderen, maar als ze zich zelf melden, dan staan we hier voor open, 

mits er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden (en deze ook echt nageleefd worden). 
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4. Wat willen wij onze klanten bieden? 

"Wie denkt te zijn in een hotel die kere terug en wel heel snel. Wij kennen geen rangen ofstanden, 

geen arm en geen rijk, alleen maar vriendschapsbanden. Wij zijn allemaal gelijk." Uit: folder Dag van 

de Architectuur over Eikhold (zie www.mondriaan.eu/sites/mondriaan.eu/files/Schunck_DvdA2013_l.pdf) 

In dit vierde hoofdstuk sluiten we aan op het vorige hoofdstuk waar we onze doelgroepen hebben 

beschreven en richten we ons op de vraag wat we deze doelgroepen graag willen bieden. De kern 

van dit hoofdstuk gaat eigenlijk over de vraag of de bovenstaande tekst nog volledig op gaat in de 

huidige ti jd en dan in het bijzonder de eerste zin (we mogen aannemen dat de rest van de tekst niet 

ter discussie staat). 

In de eerste paragraaf geven we kort aan wat het standaardaanbod is van Eikhold en dat zal min of 

meer gelijk zijn aan het aanbod van de andere natuurvriendenhuizen van het Nivon. In de volgende 

drie paragrafen wordt aangegeven welke extra faciliteiten binnen Eikhold worden geboden, waarom 

we die willen bieden en ook wat de ervaringen hiermee zijn sinds begin 2015. In de laatste twee 

paragrafen volgen nog wat ideeen voor mogelijke toekomstige plannen, de conclusie die wij zelf 

trekken en of we nog acties voor ogen hebben op het gebied van wat we onze klanten graag willen 

bieden. 

4.1 Het standaardaanbod 

Dit is het aanbod wat elk Nivon-huis in Nederland aanbiedt: 

- Overnachting, inclusief linnengoed (maar bed dient wel zelf te worden opgemaakt) 

- Gebruik van douche en toilet (niet op de kamer, maar wel vlakbij) 

- Gebruik van gemeenschappelijke ruimtes; deze ruimtes betreffen zowel twee zalen in de villa 

zelf als ruimtes in de aanbouw (bibliotheek, multifunctionele ruimte) 

- Gebruik van de goed geoutilleerde keuken, inclusief servies, bestek, etc. Etenswaar kan 

bewaard worden in gemeenschappelijke koelkasten en in eigen kastjes. 

- Gebruik van de ruimte random het huis. In het geval van Eikhold betreft het een prachtige, 

zeer ruime tuin met een terras en veel andere faciliteiten (o.a. afsluitbare fietsenstalling) 

voor een plezierig verblijf. 

Er zijn overeenkomsten met wat een hotel te bieden heeft, maar ook duidelijke verschillen. Die 

betreffen zowel extra's (keuken) als aspecten die bij de meeste hotels wel geboden wordt, maar niet 

in het standaardaanbod van een Nivon-huis (opmaken van het bed, ontbijt, schoonmaken van de 

kamer tijdens en na het verblijf, handdoek). Maar misschien wel het meest essentiele verschil met 

een regulier hotel betreft de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Waar in een hotel gasten in de 

meeste gevallen volledig hun eigen gang gaan, worden in Nivon-huizen bewust mogelijkheden 

geboden om elkaar te ontmoeten en ook samen activiteiten te ondernemen. Zo zijn van oudsher 

bijvoorbeeld veel spelletjes beschikbaar die helpen mensen tot elkaar te brengen. Eikhold beschikt 

ook over een elektrische piano in de woonkamer (grote eetzaal). 

Deze faciliteiten maken natuurvriendenhuizen tot meer dan een hotel en veel van de leden uit de 

primaire doelgroepen (zie hoofdstuk 3) kiezen om deze reden veel liever voor een natuur-

vriendenhuis dan voor een hotel, zelfs als die vergelijkbaar is in prijs (die budgethotels zijn er 

tegenwoordig ook) en die op sommige punten wat meer luxe bieden. Het feit dat mensen bewust 
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voor een natuurvriendenhuis kiezen, garandeert ook een zekere homogeniteit en verwantschap in 

het publiek en ook dat is voor velen een belangrijk pluspunt. 

Behalve de primaire doelgroepen zijn ook studenten in het algemeen heel tevreden met dit 

standaardaanbod. 

4.2 Het O-pluspakket 

Maar er zijn ook gasten die graag wat meer faciliteiten wensen en voor hen is vanaf begin 2015 bij 

wijze van experiment het z.g. overnachtingsplus- of O-pluspakket ontwikkeld. De gasten die kiezen 

voor dit pakket wordt (bovenop het standaardaanbod) de volgende extra faciliteiten geboden: 

- Een opgemaakt bed bij aankomst 

- Een gegarandeerd schone kamer 

NB: ook in het standaardaanbod bieden we gasten graag een schone kamer aan, maar in dat 

geval is de kamer schoongemaakt door de laatste bewoner van die kamer en dat wil ook wel 

eens wat minder zorgvuldig gedaan zijn. 

- Een ontbijt of ontbijtpakket (voor wie dat graag meeneemt) 

- Een handdoek van het huis 

- Gasten hoeven de kamer na afloop niet zelf schoon te maken. 

Hier hangt natuurlijk een extra prijskaartje aan. Zo betaalt een volwassene € 31,50 voor een 

overnachting in plaats van € 16,60 (laagseizoen) of € 20,20 (hoogseizoen); voor niet-leden zijn die 

bedragen enkele euro's hoger. 

Het zal niet verbazen dat dit pluspakket vooral wordt afgenomen door de economische Nivon-leden 

van wie de werkgever de onkosten vergoedt, zoals docenten van OU en HS Zuyd (zie par. 3.4); het 

pluspakket wordt niet door studenten afgenomen. 

Maar ook voor echte Nivon-leden is dit pluspakket in sommige gevallen interessant; denk aan 

iemand (of een gezin/groep) die pas's avonds laat (moe) in het huis arriveert en de volgende 

ochtend vroeg op pad wil. Zeker als er maar een nacht in het huis wordt verbleven, is zo'n pluspakket 

ook voor deze gasten aantrekkelijk en daarom hebben we er bewust voor gekozen dat ook zij in 

aanmerking komen om voor dit pluspakket te kiezen. 

In 2015 is bij 473 overnachtingen (5 % van het totaal) zo'n pluspakket verzorgd. Dat heeft niet alleen 

geleid tot tevreden klanten, maar ook tot een hoger bezettingspercentage dan we anders hadden 

gehad. De docenten van OU en HS Zuyd kiezen graag en ook bewust voor Eikhold, maar zouden 

waarschijnlijk voor een regulier hotel (van der Valk,...) kiezen als we deze pluspakketten niet zouden 

bieden. 

Bij Eikhold heeft dit geleid tot flinke discussies, zowel voorafgaand aan de start van het experiment 

als gedurende het jaar 2015. Maar inmiddels is er een brede consensus binnen Eikhold dat het in het 

belang van Eikhold is om dit aanbod voort te zetten. Wij hopen met dit rapport ook het Centraal 

Bestuur te overtuigen dat dit extra aanbod niet tegen de geest van het Nivon hoeft in te gaan. Eerder 

is het tegendeel waar: er is een sociaal aspect want alle gasten worden aan een tafel geplaatst. Deze 

tafel wordt voor ze gedekt en zo hebben al veel collega's - die al langer voor dezelfde werkgever 

werken - bij ons aan de ontbijttafel elkaar voor het eerst ontmoet. 

Het is een beetje vergelijkbaar met de discussie die zo'n 15 jaar geleden in veel Nivon-huizen 

speelde. In die periode was het nog gewoon dat gasten niet alleen de eigen kamer hoefden schoon te 
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maken, maar ook de gemeenschappelijke ruimten. Zo kon iedere gast zien welk corvee het huis voor 

hem of haar in petto had (voorkamer stofzuigen, wc's en douche schoonmaken, keuken schoon-

maken + dweilen,...). In de jaren '50 was zo'n verplichting geen enkel probleem, maar steeds meer 

Nivon-leden wilden tijdens hun verblijf net iets meer een vakantiegevoel en veel Nivon-huizen wilden 

deze gasten niet wegjagen en de bezettingsgraad op peil houden. Toen is ook eerst geexperimen-

teerd met het afkopen van het corvee (pluspakket avant la lettre); later is het schoonmaakcorvee 

voor iedereen afgeschaft. 

Op dit moment zien we dat 'vanuit de markt' een soortgelijke beweging gaande is ten aanzien van de 

in dit O-pluspakket geboden service. Het opdoen van ervaring hiermee bij Eikhold kan ook 

interessant zijn voor andere Nivon-huizen, zeker als ook zij te kampen hebben met een teruglopende 

bezettingsgraad. 

4.3 Diners en ontbijt voor groepen 

Alleen voor groepen (6 of meer personen) worden ook diners aangeboden en het zijn meestal de 

groepen die ook voor een verzorgd ontbijt (zelfde als in het O-pluspakket) kiezen. De kosten hiervoor 

zijn € 15,- voor een diner en € 7,50 voor een ontbijt. Ook de diners worden verzorgd door een 

externe cateraar. 10% van de prijs voor het ontbijt en het diner zijn voor de kas van Eikhold; zie ook 

par. 7.2. 

In 2015 zijn er voor groepen in totaal ca 670 diners verzorgd en ca 1070 ontbijten (los van die van het 

O-pluspakket). Dit extra aanbod wordt door de gasten erg gewaardeerd. 

4.4 Toko 

Bij de meeste natuurvriendenhuizen wordt met de toko bedoeld dat Nivon-achtige producten 

(honing, ansichtkaarten van huis en omgeving, wandelkaarten, e.d.) via de huiswachten kunnen 

worden aangeschaft en ook dat is bij Eikhold het geval (honing van eigen bodeml). 

Maar bij Eikhold is er voorgekozen om via de huiswachten ook koffie, frisdranken en licht 

alcoholische dranken te kunnen aanschaffen en ook dat valt onder de toko. De prijs voor koffie, een 

fles frisdrank of bier is € 1,50, voor een glas wijn € 1,50 en voor een fles wijn € 7,50. De huiswachten 

houden zicht op het gebruik hiervan en dat gaat in de praktijk prima. 

Eikhold heeft een drankvergunning, dus formeel is er geen enkel probleem. Toch ligt dit punt in de 

(noord) Nederlandse natuurvriendenhuizen watgevoelig. In het buitenland w a a r - net als in Limburg 

en bij Eikhold - wat bourgondischer tegen het leven wordt aangekeken, is dit vaak heel gewoon. 

Wij willen ook dit extra aanbod voor onze gasten graag in stand houden, maar zouden hierover graag 

in goede harmonie afspraken maken met het Centraal Bestuur; zie ook het actiepunt in paragraaf 

4.6. 
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4.5 Nog meer? 

Wat betreft het aanbod aan gasten leven nog een aantal ideeen die - om verschillende redenen -

niet in daden zijn omgezet. 

Terras ook voor anderen dan gasten openstellen ? 

Een van die ideeen is het mogelijk openstellen van het terras voor niet-gasten van Eikhold. Dat lijkt 

een aardig idee, vooral omdat het aanbod in Heerlen (buiten het centrum) heel beperkt is. Het terras 

oogt, zeker op zonnige dagen, heel aantrekkelijk en het zou de bekendheid van het huis in de directe 

omgeving kunnen vergroten. 
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Figuur 4.1 Het terras van Eikhold op een zonnige dag 

De vergunning hiervoor bij de gemeente Heerlen is aangevraagd en goedgekeurd (er is immers een 

drankvergunning), maar dit plan is niet gerealiseerd. De reden hiervoor is dat we de huiswachten 

hiermee niet willen belasten (die zijn druk genoeg) en ook is het niet mogelijk om dat door andere 

vrijwilligers te laten uitvoeren (capaciteitsgebrek). En om hiervoor betaalde krachten in te huren lijkt 

ons ook geen goed idee (en het is ook maar zeer de vraag of het dan rendabel zou worden). Om die 

reden is het plan voorlopig in de ijskast gezet. 

Ook kamers met badkamers? 

Een nog iets verdere stap dan het O-pluspakket die wel eens is overwogen, is het aanbieden van 

kamers met badkamer. Het zou dan gaan om slechts een beperkt aantal kamers. Dat lijkt eenvoudig 

te realiseren door van drie aaneengesloten kamers de middelste te verbouwen tot twee badkamers 

met een directe verbinding naar een van de aanliggende kamers. 

Wij hebben het idee dat we hiermee ook gasten kunnen aantrekken die nu afhaken als ze horen dat 

we niet een dergelijk aanbod hebben, ook al zijn ze wel gei'nteresseerd in de andere zaken die Nivon-

huizen zo aantrekkelijk maken (zie par. 4.1). 

Maar afgezien van de forse investering die deze aanpassingen met zich mee brengt, is er ook wel een 

principieel bezwaar tegen een gedifferentieerd aanbod van soorten kamers (vergelijk het 

onderscheid tussen l e klas en 2e klas bij de NS). Het lijkt ons minder goed te rijmen met het adagium 

uit de eerste alinea "wij zijn allemaal gelijk" dan het gedifferentieerde aanbod zoals dat wordt 

geboden tussen het standaardaanbod en het O-pluspakket, waar wij bij Eikhold geen moeite mee 

hebben. 
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4.6 Conclusies en actiepunten 

Wij willen als Eikhold op de ingeslagen weg verder gaan met het gedifferentieerde aanbod aan 

gasten zoals in dit hoofdstuk beschreven. Wij doen dat niet in eerste instantie omdat we dat zelf zo 

graag willen, maar omdat we graag de bezettingsgraad van het huis op peil willen houden en bij 

voorkeur nog een stuk verder omhoog brengen. Het is naar ons inzicht ook een logisch gevolg van 

het verbreden van de doelgroepen met de economische Nivon-leden, zoals beschreven in paragraaf 

3.4. 

Middels de in de Inleiding beschreven reactie van het Centraal Bestuur (mail van 23 mei) is hiervoor 

toestemming verleend. We zullen dit gedifferentieerde aanbod daarom voortzetten en onze 

ervaringen daarmee beschikbaar stellen aan andere Nivon-huizen die vergelijkbare plannen hebben. 
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5. Relatie met onze klanten 

In dit vijfde hoofdstuk gaan we in op de relatie die we vanuit Eikhold onderhouden met onze klanten. 

Daarbij denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de gasten die op Eikhold overnachten of die dat 

mogelijk van plan zijn. We kijken daar in de eerste paragraaf naar en we focussen ons daarbij op de 

directe contacten. Ook informatievoorziening en marketing kan worden gezien als een vorm van 

relatie met de klant, maar op deze statische variant gaan we in hoofdstuk 6 apart in. 

Vanuit veel Nivon-huizen worden ook contacten onderhouden met de Nivon-leden uit de eigen regio. 

Dat is bij Eikhold niet het geval. In paragraaf 2 beschrijven we waarom dat zo is en of we ons daar wel 

of niet bij neerleggen. Dit punt heeft ook alles te maken met de werving van vrijwilligers uit de Nivon-

leden; we kijken daar in hoofdstuk 8 naar. We sluiten het hoofdstuk weer af met een paragraaf met 

conclusies en actiepunten. 

5.1 Relatie met de gasten van Eikhold 

Er zijn drie fasen in het contact met gasten: voordat ze komen, als ze er zijn en als ze weer weg gaan 

of zijn. De eerste twee zijn het belangrijkste, maar het lijkt zinvol om ook de derde fase niet te 

verwaarlozen. We kijken hier achtereenvolgens naar elk van deze fasen en zien dan dat verschillende 

vrijwilligers hierbij een rol spelen. 

Contacten voordat de gasten komen 

Het contact voordat de gasten komen, wordt vrijwel altijd gelegd via de aanmeldsecretaris, en dat 

geldt zeker voor de gasten die al vaker zijn geweest en de weg kennen. Gasten die nog niet eerder op 

Eikhold zijn geweest, bellen ook vaak naar het huis (of komen even langs als ze in de buurt zijn of 

wonen) en de huiswachten van dat moment kunnen hen dan informatie geven en ze vervolgens 

doorverwijzen naar de aanmeldsecretaris. 

Contacten met de aanmeldsecretaris lopen zowel via de telefoon (nummer dat permanent 

bereikbaar is en met lokaal tarief), als via de e-mail (eikhold@nivon.nl) en de website 

(http://eikhold.nivon.nl/reserveer). Omdat we een ervaren aanmeldsecretaris hebben (Diana 

Snijders) die goed op de hoogte is van alle mogelijkheden, prijzen en arrangementen, verlopen deze 

contacten prima. We zien daarom zelf geen reden om iets aan deze intakeprocedure te veranderen. 

Contacten tijdens het verblijf op Eikhold 

Het eerste aanspreekpunt tijdens het verblijf op Eikhold zijn de huiswachten; zij zijn in principe 24/7 

beschikbaar: overdag op de huiswachtenkamer die grenst aan de welkomstbalie en bij calamiteiten 

ook's nachts omdat zij ook altijd overnachten op Eikhold (in de aparte slaapkamer voor de 

huiswachten meteen boven de hoofdingang). De meeste huiswachten van Nivon komen al vele jaren 

en kennen alle ins en outs van het huis. Voor wie nog wat minder ervaren is, kan altijd terecht bij een 

van de vrijwilligers (die zijn er op woensdag, maar ook vaak op andere dagen) of bij een van de 

stagiaires (zie hoofdstuk 8). En er is natuurlijk ook rechtstreeks contact tussen de gasten en de 

vrijwilligers. 

Omdat deze huiswachten zelf ook Nivon-ers zijn - en op andere momenten zelf gast zijn op Eikhold 

of een van de andere natuurvriendenhuizen - begrijpen zij goed wat de wensen zijn van de gasten en 
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daaruit ontstaat in vrijwel alle gevallen ook een plezierig contact. Omdat men weet dat huiswachten 

ook onbetaalde krachten zijn, worden zij niet als personeel, maar op een gelijkwaardige manier 

tegemoet getreden en dat is wederzijds. Ook dit is een essentieel onderdeel van de sfeer die 

natuurvriendenhuizen op een positieve manier onderscheiden van een hotel. 

Omdat bij de huiswachten vrijwel elke week een wisseling van de wacht optreedt, zal de sfeer ook 

altijd weer net iets anders zijn. De een is wat losser, de andere wat strikter in het toepassen van de 

regels en richtlijnen van het huis en iedere huiswacht brengt natuurlijk zijn eigen sfeer in het huis. 

De coordinator huiswachten probeert in overleg met de huiswachten die verschillen in aanpak wel 

binnen een zekere bandbreedte te houden, zodat er niet al te grote verschillen ontstaan. In het 

algemeen verloopt dit prima. 

Contacten bij ofna het vertrek 

Als gasten vertrekken, verlopen de contacten ook via de huiswachten en als ze weg zijn meestal weer 

via de aanmeldsecretaris. Daarbij is vooral belangrijk wat er gebeurt als gasten minder tevreden zijn 

over hun verblijf. De afwikkeling daarvan is - en zeker als het tot een klacht leidt - natuurlijk van het 

grootste belang, tenminste als je wilt dat de gast later weer terug komt. 

Op dit moment wordt hier nog weinig structureels aan gedaan. We krijgen wel eens mails van gasten 

dat ze het naar hun zin hebben gehad. Daar reageert de aanmeldsecretaris dan ook altijd meteen op 

met de reactie dat dat fijn is om te horen en dat we ze graag weer terug zien. Indien er een klacht 

binnenkomt (meestal via het landelijk bureau) wordt meteen gereageerd dat we het oppakken en 

zodra er meer bekend is, bellen we de gast. Als de klacht terecht is (en afhankelijk van de ernst 

daarvan) bieden we een gratis overnachting aan. Maar vrijwel altijd bieden we onze excuses aan, 

soms ook als de klacht niet terecht is. 

We overwegen serieus een wat meer structurele vorm van nazorg of kwaliteitszorg, bijvoorbeeld in 

de vorm van een enqueteformulier dat gasten kunnen invullen op het moment dat zij vertrekken. Dat 

kunnen we op eigen gelegenheid doen, maar het zou bij voorkeur in overleg met het landelijk bureau 

moeten gebeuren, zodat er sprake is van uniformiteit bij de Nivon-accommodaties. Zie ook het 

geformuleerde actiepunt in paragraaf 5.3. 

5.2 Relatie met de Limburgse Nivon-leden 

Recent hebben we een lijst met Nivon-leden die woonachtig zijn in de provincie Limburg opgevraagd. 

Het gaat daarbij welgeteld om slechts 169 leden, waarvan een substantieel deel (8 %) actief is als 

vrijwilliger bij Nivon (een deel hiervan is ook nog eens lid geworden omdat ze vrijwilliger wilden 

worden bij Eikhold). Dat is opvallend weinig op een bestand van ca 17.000 Nivon-leden over heel 

Nederland (slechts 1 %). 

De precieze oorzaken hiervan zijn nooit onderzocht, maar wie de geschiedenis van (Zuid) Limburg 

een beetje kent (bijvoorbeeld via het boek 'Het geluk van Limburg' van Marcia Luyten - een 

aanrader) weet dat tot in de jaren '60 het sociaaldemocratische gedachtegoed door de 'trojka' 

mijnen-kerk-staat als verdacht werd beschouwd en dat dat een grote invloed had op de - toen nog 

grotendeels katholieke - Limburgers. Een andere oorzaak is dat Limburgers als ze op reis gaan dat 

wellicht wat sneller over de grens doen en wat minder gauw in Nederland. 

Van die Limburgse Nivon-leden woont ook nog eens slechts een deel in de directe omgeving van 

Heerlen en het zal dan ook niet verbazen dat de relatie tussen deze kleine groep Nivon-leden en 
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Eikhold niet kan worden vergeleken met die van andere Nivon-huizen die vaak duizend of meer leden 

vlak in de buurt hebben wonen. 

In het verre verleden zijn wel eens activiteiten gepland voor Nivon-leden uit de omgeving, maar 

vanwege gebrek aan belangstelling is dat vervolgens helemaal stilgevallen. 

Ook de Nivon-afdeiing Zuid-Limburg lijkt een slapend bestaan te leiden; er is zelfs geen website te 

vinden op http://nivon.nl/afdelingengroepen (alleen een e-mailadres). Er is eigenlijk al jaren geen 

enkel contact tussen deze afdeling en de vrijwilligers van Eikhold; wel zijn de nodige pogingen 

ondernomen door een van onze vrijwilligers die in Maastricht woont. Het is een beetje bizar, maar 

het wordt hier bij Eikhold niet als een probleem ervaren, omdat men weinig fiducie heeft dat dat tot 

iets nuttigs zou kunnen leiden. 

5.3 Conclusies en actiepunten 

Naar onze mening zijn de relaties die worden onderhouden met de gasten van Eikhold goed. Dat 

geldt in het bijzonder in de fase voordat ze naar Eikhold komen en op het moment dat ze daar zijn. 

Wat betreft de nazorg zou er meer kunnen gebeuren, omdat de huidige aanpak ad hoc is en we niet 

weten of we informatie van ontevreden klanten missen. We zijn van plan zelf te gaan experimen-

teren met een enqueteformulier dat elke gast kan invullen en dat we via de huiswachten ook willen 

stimuleren. Beter is nog dat er vanuit het Nivon een uniform kwaliteitszorgsysteem wordt ingevoerd, 

maar daar willen we bij Eikhold niet op wachten. 

De relatie met de Nivon-leden uit de omgeving is er eigenlijk niet, vooral omdat dat meer een taak is 

voor de slapende Nivon-afdeling Zuid-Limburg. Zelf staan we niet te springen om daar veel aan te 

verbeteren, maar als het Nivon-bestuur suggesties heeft die voldoende perspectiefvol zijn, dan staan 

wij daar uiteraard voor open. Het heeft ook te maken met de scheiding van N-taken en V-taken, zoals 

besproken in paragraaf 3.10. We komen hier in hoofdstuk 10 (met wie werken we samen) ook nog op 

terug. 

We komen op de relatie met de Nivon-leden uit de omgeving ook terug in par. 8.2 als we kijken naar 

de mogelijkheden om vrijwilligers voor Eikhold te vinden vanuit de groep Nivon-leden. 
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6. Informatievoorziening en marketing 

In dit zesde hoofdstuk kijken we naar de manier waarop we Eikhold en de activiteiten van het huis 

onder de aandacht brengen. In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven waarom we ons bij de 

beschrijving van de 'verkoopkanalen' (channels) beperken tot de twee (samenhangende) aspecten 

informatievoorziening en marketing. Ze sluiten ook aan op de relatie met onze klanten, zoals 

beschreven in hoofdstuk 5, al gaat het in dit hoofdstuk om de statische informatievoorziening, en dus 

niet om het directe contact met onze vrijwilligers. 

We bekijken achtereenvolgens de website van Eikhold, de informatievoorziening over Eikhold op de 

website van Nivon en in het Nivon-blad Toorts, onze aanwezigheid in de sociale media, de marketing-

instrumenten die we inzetten en welke overige kanalen we nog zouden kunnen gebruiken. Zoals in 

de eerdere hoofdstukken sluiten we het hoofdstuk af met conclusies en actiepunten. 

De activiteiten die we ondernemen en die we onder de aandacht willen brengen, beschrijven we hier 

nog niet; dat is het onderwerp van hoofdstuk 9 (kernactiviteiten). 

6.1 De website eikhold.nivon.nl 

De belangrijkste informatiebron over Eikhold wordt gevormd door onze website eikhold.nivon.nl; zie 

hieronder de welkomstpagina (met wisselende foto's). 

8m~i«>—I'UPWI' " ^ J _ a • 

«• - C /. **hotd n-v-n.nl 

--.•-. .'.;: ..•- •--
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- _ u - _ 

Welkom op de site van Natuurvriendenhuis Eikhold 

Villi Eikhold l«ai aan do rand van Hearten en s omgeven doot etn <yotv pa-kachtrje k M Da vft i heal 3$ 

Uoapfcamers varerend van 2-peraoonv let 6-pervDonsiamon VWttat b e « h * l da waa over aan Maaomaak 

•an nftamar, een grote eeuetf een reoeeMnamie mat N a n een grote keuken Ei « door het hale pabouw 

grsfel w * owMrezjg en mocht u een hart untan huren rJantMden^diernogeijkhea]' 

Calenng H e t « gabrufceajk dat u voor i w e<gen eton rorpt bmnen on* n u * W , nettwn een compk*e. greet 

keuken let bexruUma wwr u cwbru* van hun* maken Will u tuderrs uw venjrt toiecnaai o w n omMken 

Informatie 

Naluurvriendenhu- EAiioW 

U M . •:: i g e n N J H 

0419AV Hearten 

Figuur 6.1 Welkomstpagina van eikhold.nivon.nl 

Op verzoek van het Centraal Bestuur is deze website qua webadres, format en uitstraling volledig in 

lijn gebracht met hun wensen en de belangrijkste informatie is inmiddels op deze nieuwe website 
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aangebracht. Dat geldt ook voor het logo van het Nivon en de verwijzingen naar de Nivon-site en 

aanverwante webpagina's van het Nivon (contact, hoe word je lid, Twitter, Facebook, YouTube). 

Ook reserveringen kunnen rechtstreeks via deze website worden gedaan; zie figuur 6.2. 

D - D > 
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<- C Z eikhold.nivon.nl/reserveer/ 

I 
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Aantal Leden 3 tot 17 jaar: 

Aantal Studenten (met liemaatichan rtvon): 

Aantal Docenten HSZen OU: 

0943-2016 

11-O3-201S 

o » 

o . 

0 ' 

0 » 

0 » 

Zoeken 

Uwkeuze 

Van: tot 

Figuur 6.2 Pagina op eikhold.nivon.nl om reserveringen te doen 

Verder wordt nog altijd veel werk verricht om aanvullende informatie toe te voegen, zowel over 

Eikhold als over relevante informatie over de directe omgeving. Denk daarbij aan wandelroutes in de 

buurt, de Brunssummerheide (van Natuurmonumenten), het wildpark in Gangelt (net over de grens), 

de botanische tuin in Kerkrade en meer interessante plekken die voor de gasten van Eikhold (of hen 

die dat overwegen) interessant kunnen zijn. We besteden daarbij de meeste aandacht aan de 

plekken die het beste passen bij het profiel van een natuurvriendenhuis. Samen met informatie over 

het huis, het aangrenzende koetshuis en de tuin (met prachtige foto's) wordt naar onze mening een 

aanlokkelijk beeld geschetst van een verblijf in Eikhold en in het mooie Zuid-Limburgse heuvelland. 

6.2 Informatie op nivon.nl en in de Toorts 

Ook op de website nivon.nl is een aparte pagina aangemaakt van Eikhold; zie figuur 6.3. De pagina 

bevat veel fraaie foto's en ook contactgegevens, al ontbreekt op het moment van schrijven nog altijd 

een link naar eikhold.nivon.nl. 

De informatie op deze twee websites is eenvoudig te vinden voor iedereen die op zoek is naar een 

natuurvriendenhuis in Limburg en wel eens de naam Nivon of Eikhold heeft gehoord. 
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Figuur 6.3 Webpagina over Eikhold op nivon.nl 

Het Nivon-blad Toorts 

Dit blad wordt vier maal per jaar verspreid onder alle leden van het Nivon. Behalve artikelen over 

allerlei Nivon-gerelateerde zaken, is een belangrijk deel van het blad ingeruimd voor activiteiten 

onder de rubriek www.nivon.nl/activiteiten (ook beschikbaar via het web). 

Zo nu en dan staan daar ook activiteiten die direct gerelateerd zijn aan Eikhold: zie Wandelen over 

het Jacobspad (24 t /m 27 mei), Wandel2daagse (24 t/m 25 juli). Maar dat is niet vaak zo; veel van de 

andere huizen staan er vaker en soms zelfs veel vaker in. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de 

activiteiten die vanuit Eikhold worden georganiseerd; we komen daar in hoofdstuk 9 

(kernactiviteiten) op terug. 

6.3 Sociale media 

Van de eerder genoemde sociale media die vanuit Nivon worden om bekendheid te geven aan de 

organisatie als geheel ingezet (Twitter, Facebook, YouTube), maakt Eikhold alleen gebruik van 

Facebook; plannen voor een eigen Twitter-account voor Eikhold zijn er op dit moment niet en met 

YouTube worden de eerste ervaringen opgedaan. 

Maar we hebben wel een Facebook-pagina (https://nl-nl.facebook.com/VillaEikhold); zie figuur 6.4. 

De pagina is publiek toegankelijk (ook voor wie niet op Facebook zit) en bevat vooral een hele reeks 

van bijna 200 bijdragen, teruggaand tot de zomer van 2013. Door veel foto's, video's en bijgaande 

teksten wordt een beeld geschetst van activiteiten in het verleden en soms ook van komende 

activiteiten. Na een korte winterstop is de activiteit van deze Facebook-pagina sinds eind april weer 

met enthousiasme opgepakt. 
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Er is de mogelijkheid om berichten en recensies van bezoekers te plaatsen; daarvan wordt - in 

beperkte mate - gebruik gemaakt en natuurlijk kan Eikhold ook worden 'geliked'. Vanuit de website 

eikhold.nivon.nl is er een link naar deze Facebooksite (via het Facebook-icoon rechtsboven aan de 

webpagina). 

f | rliawvn-cVliJw. Veil X 

«- - C £ httpi./rrf.nt.f-cebook.com/Villj£ikhoJd 
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C? :5p r . j ) : l V3T. r M«ne:i3*Tr*c.r>KurK.-i 3^T.Mjj]?n Oe» 

cusus a E*3aeu voor mensen at tTvemegen om :etr been te gaan 
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wwn«l K> imnnen aertwmen aan ot pta.'^kcunus -fkentn c * start in 
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Waar tsLx^Hienaennua E*ncM. Vafce Meer iveergeven 

Figuur 6.4 Eikhold op Facebook 

6.4 Marketing 

Andere marketingactiviteiten zijn er weinig. In het verleden zijn - in grote opiage - folders gemaakt, 

zowel in het Nederlands als in het Duits, maar deze zijn niet meer goed bruikbaar, omdat contact-

informatie (website, telefoonnummer) niet meer actueel zijn. Het is daarom de vraag of we deze nog 

wel moeten gebruiken. 

Om Eikhold meer bekend te maken aan voorbijgangers in Heerlen is in September 2015 een fraai 

bord in de tuin geplaatst; zie figuur 6.5. De tekst op het bord is helaas niet al te goed leesbaar en er is 

ook nog geen verwijzing naar de website eikhold.nivon.nl toegevoegd. 

Verder worden af en toe berichten geplaatst in het wijkblad van de Heerlense wijken Welten en 

Benzenrade (de Welterkoerier), zowel voor activiteiten op Eikhold als voor het werven van 

plaatselijke vrijwilligers. 
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6.5 Overige kanalen 

Er zijn in het verleden meer kanalen bedacht om bekendheid te geven aan Eikhold en de daar 

geplande activiteiten, zoals het versturen van mailings, zowel per e-mail als per gewone post. Maar 

deze zijn om onduidelijke redenen niet uitgevoerd. 
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Figuur 6.5 Bord in de tuin van Eikhold 

6.6 Conclusies en actiepunten 

Geconcludeerd mag worden dat er in het recente verleden grote verbeteringen zijn aangebracht in 

de website van Eikhold en die verbeteringen gaan ook nog gestaag verder. Ook de informatie op 

nivon.nl is van goede kwaliteit en de informatie op de Facebook-site geeft mooie aanvullende 

informatie en ook de gelegenheid om te reageren. 

De verwijzingen tussen deze websites zijn inmiddels sterk verbeterd; tot onze spijt/ergernis 

ontbreekt echter nog altijd de verwijzing van de webpagina van Eikhold op nivon.nl (zie figuur 6.3) 

naar onze vernieuwde website eikhold.nivon.nl. Verder is het noodzakelijk dat met enige regelmaat 

wordt gecheckt of informatie nog actueel is en of links nog werken. 

Maar je kunt informatie nog zo mooi en duidelijk weergeven; de beste manier om aandacht te 

krijgen, is natuurlijk het plannen van voldoende activiteiten waar gasten op af willen komen. Dat is bij 

Eikhold een stuk minder dan bij veel andere Nivon-huizen. Wel is er inmiddels een activiteitenpagina 

aangemaakt op eikhold.nivon.nl (eikhold.nivon.nl/activiteiten), maar die bevat op dit moment 

voomamelijk activiteiten die door anderen in de buurt worden georganiseerd en die mogelijk 

interessant zijn voor gasten. 

Het gebrek aan eigen activiteiten is een kernprobleem voor Eikhold. We komen daar in hoofdstuk 9 

uitgebreid op terug. 
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7. Hoe komen we aan voldoende Inkomsten? 

In dit hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste inkomsten die we als Eikhold weten te genereren. 

Zoals te verwachten valt, is het leeuwendeet van de inkomsten afkomstig van de gasten die in Eikhold 

overnachten en verblijven. We kijken hier in de eerste paragraaf naar. Zoals beschreven in hoofdstuk 

4 bieden wij - anders dan andere Nivon-huizen - ook catering aan, vooral aan groepen maar ook aan 

anderen. Dat doen we niet in eerste instantie om geld te verdienen aan de catering zelf, maar meer 

omdat we via de catering het serviceniveau aan gasten (vooral aan de economische Nivon-leden) 

willen verhogen. Daarmee denken we meer gasten te kunnen trekken, die op die manier ook meer 

inkomsten in het laatje brengen. Het grootste deel van de inkomsten dankzij het aanbieden van 

catering vinden we dus terug in de inkomsten door overnachtingen. Maar de directe inkomsten uit 

de catering worden gegeven in paragraaf 2. 

Behalve overnachtingen bieden we als Eikhold ook verhuur van ruimtes aan, vooral voor structured 

activiteiten die in Eikhold worden gehouden. We kijken hiernaar in paragraaf 7.3. Daar zullen we ook 

nog wat andere, marginale inkomsten noemen, die wel in de boeken voorkomen, maar netto 

nauwelijks geld in het laatje brengen. We sluiten weer af met conclusies en geplande acties. 

7.1 Inkomsten door overnachtingen 

De inkomsten door overnachtingen zijn voor Eikhold en alle andere Nivon-huizen de belangrijkste 

inkomstenbron. In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de inkomsten op basis van 

deze overnachtingen voor de afgelopen drie jaar, opgesplitst naar de inkomsten uit de villa en die uit 

het koetshuis. 

# overnachtingen 

Inkomsten villa 

Inkomsten koetshuis 

Inkomsten overnachtingen 

2013 

11.429 

€ 178.248 

€ 10.872 

€189.120 

bez.% 

39% 

-

-

-

2014 

10.595 

€ 171.341 

€ 13.320 

€184.661 

bez.% 

36% 

-

-

-

2015 

9.622 

€ 168.708 

€ 9.679 

€178.387 

bez.% 

33% 

-

-

-

Tabel 7.1 Overzicht van de inkomsten door overnachtingen in de jaren 2013 t/m 2015 

We hebben geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen en ook de extra 

inkomsten afkomstig van het O-pluspakket zijn hierin meegeteld. 

We kunnen op basis van tabel 7.1 het volgende constateren: 

- De bezettingsgraad is sinds 2013 elk jaar met ca 3% gedaald. 

- De inkomsten als gevolg hiervan zijn ook gedaald, met ca € 5.400 per jaar. 

- Zeker omdat we hebben gemvesteerd in de groei van overnachtingen door de economische 

Nivon-leden, is dit een zorgwekkende ontwikkeling die we moeten proberen te keren. 
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7.2 Inkomsten door catering 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.3 wordt de catering (ontbijt en diner) verzorgd door externen en is 

10% hiervan voor de kas van Eikhold. Deze netto inkomsten zijn beperkt, maar natuurlijk wel mooi 

meegenomen. Zoals eerder gezegd gaat het hierbij niet primair om de inkomsten zelf, maar om het 

verhogen van de service aan gasten, die als het goed is meer inkomsten uit overnachtingen oplevert. 

# ontbijten 

inkomsten hiervan 

# diners 

inkomsten hiervan 

Inkomsten catering 

2013 

1829 

€1.371 

296 

€ 445 

€1.816 

2014 

1233 

€ 925 

713 

€ 1.069 

€1.994 

2015 

1070 

€ 803 

670 

€ 1.005 

€1.808 

Tabel 7.2 Overzicht van de inkomsten door catering in de jaren 2013 t /m 2015 

We kunnen op basis van deze tabel het volgende constateren: 

- Het totaal aan inkomsten als gevolg van de catering blijft ongeveer gelijk. 

- De inkomsten als gevolg van de ontbijten zijn gedaald. 

- De inkomsten als gevolg van de diners zijn vanaf 2014 een stuk hoger dan in 2013. 

- De netto inkomsten door catering zijn ongeveer 1% van de inkomsten door overnachtingen 

en vormen dus slechts een marginale bijdrage aan het totaal. 

7.3 Overige inkomsten 

Wel los van de inkomsten uit overnachtingen staan de inkomsten uit het verhuur van ruimtes van 

Eikhold. Het gaat daarbij vooral om de verhuur op structurele basis van de z.g. multifunctionele 

ruimte op de kelderverdieping van de aanbouw. Deze wordt op maandag t /m woensdag gebruikt 

voor yoga-groepen. In 2015 heeft deze verhuur € 4.267 opgebracht en in voorgaande jaren ging het 

om soortgelijke bedragen. Er is ook wel overwogen om andere ruimtes structureel te verhuren, maar 

omdat het daar gaat om ruimtes die intensief door de gasten worden gebruikt, lijkt dat een stuk 

lastigerte gaan. lets soortgelijks geldt voor de verhuur voor incidentele activiteiten, zoals 

communies, huwelijksactiviteiten, e.d. Daar is wel mee geexperimenteerd, maar het heeft in de 

afgelopen jaren geen substantiele inkomsten opgeleverd. 

Er zijn ook nog andere inkomsten, zoals de verhuur van linnengoed en fietsen, maar de netto 

opbrengsten daarvan zijn zo marginaal dat het geven van cijfers alleen maar vertroebelend werkt in 

de context van dit hoofdstuk. Tegenover de bruto inkomsten staan immers de kosten, zoals het 

wassen van het linnengoed en de aanschaf en reparatie van fietsen en die zijn ongeveer gelijk aan de 

inkomsten. Hier geldt nog meer dan bij de catering dat we deze activiteiten niet doen vanwege de 

extra inkomsten uit deze activiteiten zelf, maar alleen als service voor de gasten. 

We kunnen op basis van deze paragraaf het volgende constateren: 

- De inkomsten als gevolg van verhuur van ruimtes is ongeveer gelijk gebleven. 

- Deze inkomsten zijn iets meer dan 2% van de inkomsten door overnachtingen en vormen dus 

ook slechts een beperkte bijdrage aan het totaal. 

- De overige inkomsten zijn netto zo laag dat we besloten hebben deze hier niet op te nemen. 
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7.4 Conclusies en actiepunten 

Uit de cijfers die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, kunnen we constateren dat het overgrote 

deel van de inkomsten afkomstig is van overnachtingen door gasten. En zoals we in paragraaf 7.1 al 

hebben geconstateerd is de beste manier om deze inkomstenbron te vergroten het verhogen van het 

bezettingspercentage. 

We hebben in hoofdstuk 3 en 4 al geconstateerd dat dat alleen maar kan als we zowel aan de 

primaire doelgroepen als aan de secundaire doelgroepen voldoende aandacht besteden. 

We willen dus niet alleen proberen om meer aandacht te besteden aan onze primaire doelgroepen, 

maar we moeten daaruit niet de conclusie trekken dat we de secundaire doelgroepen die we de 

afgelopen jaren aan ons hebben weten te binden, gaan wegjagen. 

We hopen ook het Centraal Bestuur te kunnen overtuigen van deze noodzaak. Wel hebben we de 

indruk dat we meer gasten uit de primaire doelgroep kunnen krijgen als we ook meer activiteiten 

voor deze doelgroep organiseren. We komen daar in hoofdstuk 9 en 10 op terug. 

Als doelstelling voor de komende jaren hebben we ons gesteld om weer te groeien naar het niveau 

van 2013 van 40% bezettingsgraad. 

We zouden op langere termijn daar graag nog iets bovenuit komen, maar voor de korte termijn is dat 

een brug te ver. We zullen blij zijn als we eerst het tij weten te keren en daarna kunnen terugkeren 

op een niveau dat we eerder ook hebben weten te behalen. 

De overige inkomsten zijn relatief laag. Om extra te verdienen aan catering lijkt ons geen actiepunt; 

we zijn immers geen horecaonderneming en dat willen we ook niet worden. Wel lijkt het ons goed 

om nog eens te kijken hoe we meer inkomsten kunnen genereren uit de verhuur van ruimtes, in het 

bijzonder de ruimtes die niet dagelijks door de gasten worden gebruikt, zoals de multifunctionele 

ruimte en mogelijk ook de bibliotheek. Daar is nooit veel energie in gestoken en we hebben het 

gevoel dat hier hogere inkomsten mogelijk zouden zijn. Wel zoeken we daarbij naar activiteiten met 

een profiel die goed passen bij een natuurvriendenhuis, zodat de gewone gasten en de vrijwilligers 

zich daar goed bij voelen. 

Datzelfde geldt voor incidentele activiteiten. Ook op dit vlak valt nog wel wat meer aan inkomsten 

binnen te halen, al moeten we ervoor waken dat het geen activiteiten zijn waarmee we de reguliere 

gasten storen of wegjagen. En bij het gebruik van de algemene ruimtes in de villa, zoals de grote en 

kleine woonkamer en de keuken, is dat al snel het geval. 

De tegenhanger van de inkomsten zijn de kosten. Die kunnen we pas bekijken als we alle andere 

BMC-aspecten hebben bekeken. We komen daar in hoofdstuk 11 op terug. 
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8. Wat zijn onze middelen? 

In dit achtste hoofdstuk kijken we naar de middelen die we kunnen inzetten om de doelen te 

bereiken die we voor ogen hebben. We maken daarbij het onderscheid tussen onze 'materiele 

middelen', zoals de villa, de slaapvleugel, het koetshuis en de tuin en alles wat daarbij hoort en onze 

'menselijke middelen' (human resources). Het eerste aspect behandelen we in de eerste paragraaf. 

Er valt veel over te schrijven, maar we beperken ons toch in het beschrijven hiervan. Voor een deel 

omdat het in hoofdstuk 4 al zijdelings aan bod is gekomen, waar we aangegeven hebben wat we 

onze klanten willen bieden. Een andere reden is dat we weinig te wensen hebben op dit vlak. 

We besteden in dit hoofdstuk wel veel aandacht aan onze 'human resources'. We doen dat omdat 

we willen laten zien dat de uitgangspositie van Eikhold op dit punt veel ongunstiger is dan die van de 

andere Nivon-huizen. Dat heeft alles te maken met het zeer lage aantal Nivon-leden in de directe 

omgeving; we hebben het daar al eerder (par. 5.2) over gehad. We leggen in par. 8.2 t/m 8.5 uit op 

welke manier wij deze achterstand hebben weten om te buigen naar een positie met een ruim 

aanbod aan vrijwilligers, iets waar menig Nivon-huis jaloers naar kan kijken. We sluiten ook dit 

hoofdstuk weer af met conclusies en actiepunten. 

8.1 Materiele middelen 

Zoals gezegd behandelen we dit thema zo kort mogelijk. We zijn bij Eikhold over het geheel genomen 

heel tevreden over de materiele middelen die ons ter beschikking staan. Verder is het voor mensen 

die het Nivon kennen wel ongeveer bekend wat je van een Nivon-huis wel en niet kunt verwachten. 

We behandelen achtereenvolgens de villa, de daarachter aangebouwde slaapvleugel, het koetshuis 

en de tuin. We sluiten af met twee zaken die we graag anders zouden zien: de te kleine keuken en de 

algehele uitstraling van de binnenkant van de villa. We gaan bewust niet in op detailzaken als 

inrichting en op de beschikbare materiele middelen in en rondom het huis. 

De villa 

De villa betreft het voorste gedeelte van de hoofdbebouwing van Eikhold. Het is een monumentaal 

pand gebouwd in 1913; zie voor meer informatie over het pand en zijn historie de website 

eikhold.nivon.nl bij 'Over Eikhold'. 

De benedenverdieping heeft een ruime hal met welkomstbalie, een grote en kleine woonkamer links 

van de ingang en rechts vooraan - en grenzend aan de welkomstbalie - de ruimtes (kamer + keuken) 

waar de huiswachten overdag over kunnen beschikken. Verder is er op de begane grond nog een 

kleine 'spoelkeuken' en een keuken voor de gasten (daar komen we dus nog op terug). 

Op de eerste verdieping is er - direct boven de hoofdingang - een slaapkamer voor de huiswachten 

en direct daarnaast een kamer die is ingericht als kantoorruimte voor de beheercommissie (vooral de 

voorzitter, secretaris en penningmeester maken hier gebruik van; ook de BHC-vergaderingen vinden 

daar plaats). Op de eerste en tweede verdieping zijn verder nog 7 ruime slaapkamers te vinden, die 

alle de sfeer van de monumentale villa ademen. Dat geldt overigens ook voor de trap naar boven 

met de houten lambrisering. Op de gang van de eerste en tweede verdieping zijn douches en toilet 

voor gemeenschappelijk gebruik. Ook zijn op beide verdiepingen plekken gemaakt om gezellig te 

kunnen zitten; op de zolderverdieping zelfs twee waarvan een met een mooi uitzicht over de tuin. 
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Slaapvleugel 

Achter de villa is in 1979 een grote slaapvleugel aangebouwd, door sommigen nog altijd als de 

nieuwbouw aangeduid. Deze slaapvleugel bevat 27 slaapkamers, een grote multifunctionele ruimte, 

een bibliotheek, een kantoor en nog wat ruimtes voor de opslag van goederen. Onlangs zijn in deze 

vleugel ook de douches en toiletten - ook hier voor gezamenlijk gebruik - vernieuwd. 

Het koetshuis 

Rechts van de hoofdbebouwing is er nog een apart gebouw dat ook voor gasten geschikt is gemaakt: 

het koetshuis. Het bevat drie slaapkamers, een woonkamer met compleet ingerichte keuken, een 

badkamer en een apart toilet. Het koetshuis wordt in het algemeen alleen verhuurd aan groepen, en 

bij voorkeur voor meerdere dagen. Voor hen is het vanwege de grote privacy (zelfs een eigen terras) 

ook een zeer aantrekkelijke en gewilde plek. 

< i 4 

, 
mm 

i 
: 

0 
•. 

•ri 

\ i 

xsM 

Figuur 8.1 Het koetshuis 

De tuin 

Rondom de villa en het koetshuis ligt een zeer ruime tuin (totale oppervlakte van het perceel is 

9.739 m2) die prachtig is aangelegd en door een aparte groep vrijwilligers met veel zorg wordt 

onderhouden. Er zijn terrassen voor en naast het huis, een tuinhuis, speeltoestellen voor kinderen, 

een groot aantal bijenkasten, etc. Voor een impressie zie de foto's op eikhold.nivon.nl/tuin. 

Aantal slaapplaatsen 

Het aantal slaapplaatsen is voor de hoofdbebouwing formeel begrensd tot 80 en voor het koetshuis 

tot 8 en omdat we voor deze aantallen een vergunning hebben, houden we ons daar in de praktijk 

ook aan. Het aantal beschikbare bedden is wat groter en we hebben ook deze aantallen opgenomen 

in tabel 8.1. 

Villa 

Slaapvleugel 

Koetshuis 

Totaal 

aantal 

slaapkamers 

1 

27 

3 

37 

aantal 

bedden 

32 

58 

10 

100 

Tabel 8.1 Aantal slaapkamers en bedden in Eikhold 
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Op deze wijze kunnen we wat flexibeler zijn met de toewijzing van kamers zonder meteen met 

bedden te hoeven gaan sjouwen. Ook bij volledige bezetting kan het dus best zijn dat op sommige 

kamers een bed niet wordt benut. 

De keuken 

Over de meeste 'materiele middelen' van het huis bestaat onder gasten en vrijwilligers grote 

tevredenheid. Daarop is een duidelijke uitzondering: er is voor de gasten in de hoofdbebouwing (villa 

+ slaapvleugel) maar een keuken beschikbaar van slechts 24 m2 (5.0 x 4.8 m). En dat blijkt bij een 

hoge bezetting te klein te zijn; zie figuur 8.2. 

' I 

Figuur 8.2 De keuken van Eikhold 

Vergelijken we de grootte van de keuken met die van andere Nivon-huizen van vergelijkbare omvang 

dan kun je de conclusie trekken dat deze op dit punt veel ruimer in hun jasje zitten. Zo heeft het 

Zeehuis (iets minder kamers en bedden dan Eikhold) de beschikking over twee aparte keukens, 

waarbij de grote keuken een stuk groter is dan onze keuken en de kleine keuken een vergelijkbare 

oppervlakte heeft als die van ons. 

Een oplossing voor deze problematiek is overigens verre van eenvoudig. De keuken maakt deel uit 

van de villa en omdat deze direct onder Monumentenzorg valt, is een uitbreiding op die plek niet 

mogelijk. Het maken van een tweede keuken bij de slaapvleugel is ook overwogen, maar behalve de 

hoge kosten hiervan houd je het probleem dat de afstand tot de woonkamers in de villa erg groot 

blijft en dat is toch de plek waar men het bereide eten het liefst op wil eten. 

In de praktijk gaat het overigens in de meeste gevallen goed. Bij een lage bezetting is er geen enkel 

probleem en bij hogere bezetting lukt het in geval van groepen ook vaak wel goed. Maar alleen als er 

veel verschillende groepen/personen tegelijkertijd gebruik willen maken van de keuken moeten er 

onderling goede afspraken worden gemaakt. Dat vergt soms de nodige sturing van de huiswachten, 

en op die manier komen we er meestal wel uit. 

Maar het blijft een zwakke schakel in het functioneren van Eikhold. 
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Algehele uitstraling 

Een tweede verbeterpunt is de algehele uitstraling van de binnenkant van Eikhold. Misschien wel 

juist omdat de buitenkant van de villa zo mooi en zelfs imposant is, hebben bezoekers een veel 

hogere verwachting van de aankleding aan de binnenkant. Vooral jonge bezoekers zijn daarover 

verbaasd en wat teleurgesteld. 

Er is een brede consensus dat hier het een en ander aan te verbeteren valt. In tegenstelling tot het 

punt van de keuken moet dit ook eenvoudiger en met minder kosten te realiseren zijn. We komen 

daar in paragraaf 8.6 bij de geplande acties op terug. 

8.2 Vrijwilligers 

We hebben in paragraaf 5.2 al genoemd dat in heel Limburg niet meer dan 169 Nivon-leden zijn, 1% 

van het totale aantal in Nederland. Slechts een deel daarvan woont op redelijke afstand van Eikhold 

en een deel daarvan is alleen lid geworden omdat ze vrijwilliger werden bij Eikhold. Het zal dan niet 

verbazen dat het adagium 'voor leden, door leden' in Eikhold niet te realiseren valt op de klassieke 

manier: betrek de Nivon-leden uit de directe omgeving bij het reilen en zeilen van het huis. 

Als we ons alleen tot deze beperkte groep echte Nivon-leden zouden moeten richten, zouden we bij 

Eikhold een onoplosbaar probleem hebben gehad. Van de tientallen vrijwilligers die momenteel op 

woensdag de gelederen komen versterken, komt slechts een enkeling uit deze groep. 

In deze paragraaf leggen we uit hoe we dan wel aan deze vrijwilligers komen. We doen dat op veel 

verschillende manieren, die we elk in het kort uitleggen. 

Via Vrijwilligerscentrale 

Een methode die we al geruime tijd toepassen, is het aantrekken van vrijwilligers via de Vrijwilligers-

centrale; zie www.vrijwiliigerswerkparkstad.nl. Op deze site worden door Eikhold de vacatures 

geplaatst. Onze coordinator vrijwilligers heeft goede contacten met deze organisatie en zo zijn we al 

aan veel gemotiveerde en gewaarde vrijwilligers gekomen. Als specifieke kennis en werkervaring is 

vereist, wordt via deze organisatie om een CV gevraagd en deze wordt 'gematchf op de vacatures bij 

Eikhold. Het overgrote deel van de huidige vaste vrijwilligers is op deze manier bij Eikhold gekomen. 

Via ledenlijst Nivon 

In het verleden is ook geprobeerd via de ledenlijst van het Nivon aan vrijwilligers te komen, maar in 

het algemeen met weinig succes. Toch is het sterk aan te raden ook deze weg te blijven proberen. 

Dat is vooral belangrijk omdat het de meest effectieve weg is om voldoende Nivon-minded 

vrijwilligers binnen Eikhold te krijgen en ook bekendheid met de andere natuurvriendenhuizen in 

Nederland en het buitenland. Die verwantschap met het Nivon en met de missie ervan is bij 

vrijwilligers die via de Vrijwilligerscentrale zijn binnengekomen, vanzelfsprekend een stuk minder. 

Daarom is de binding met Eikhold bij deze groep ook vele malen groter dan met het Nivon. Dat hoeft 

niet ergte zijn, maar hier ligt wel een risico, dat binnen Eikhold ook wordt onderkend. 

Via andere wegen 

Uiteraard kunnen vrijwilligers zich ook via andere wegen melden. Soms gaat dat via-via, soms via 

advertenties in de plaatselijke bladen (zoals de eerder genoemde Welterkoerier), soms via 

vrijwilligersbeurzen of doordat iemand gei'nteresseerd het huis komt binnenwandelen en met de 
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huiswachten of met andere vrijwilligers aan de praat komt. Maar net als de vorige categorie is de 

groep die zo binnenkomt klein. 

Via Baanbrekend werk 

Een nieuw initiatief is om vrijwilligers te werven via de Sociale Dienst; in Heerlen wordt dit ook wel 

aangeduid met 'Baanbrekend werk'. Het inzetten van deze vrijwilligers zien wij vooral als aanvullend 

en ondersteunend en niet als vervanging van de andere vrijwilligers. Op dit moment zijn via deze weg 

twee vrijwilligers actief bij Eikhold. 

8.3 Inzet van jongeren 

Maar het meest vernieuwend is de inzet van studenten en scholieren bij Eikhold; ook dit is van 

recente datum. Momenteel lopen elke woensdag 10-15 jonge mensen door Eikhold die met elkaar 

ook een substantiate bijdrage leveren aan het huis. Andersom biedt Eikhold hen binnen hun 

opleiding een plek aan waar ze veel van kunnen leren. Hieronder een overzicht van deze nieuwe 

initiatieven. 

Studenten van Arcus College 

Sinds September 2015 is voor vier dagen per week een stagiaire (Carlijn) actief binnen Eikhold voor 

een periode van ca 30 weken. Zij is derdejaars en doet haar stage/afstudeerscriptie van de opleiding 

Facilitair leidinggevende bij ons. Zij wordt begeleid vanuit het regionaal opleidingscentrum Arcus 

College (www.arcuscollege.nl), maar onze coordinator vrijwilligers begeleidt haar bij ons op de 

werkvloer. De ervaringen zijn goed, en lijken zowel in het voordeel van de student en de opleiding te 

zijn als van ons. Het is de bedoeling ook volgend jaar hiermee door te gaan met een afstudeerder van 

deze opleiding. 

Dit is het directe gevolg van een certificering die Eikhold in 2014 heeft verworven via de Samen-

werkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); zie www.s-bb.nl. Op deze manier zijn wij 

een 'erkend werkbedrijf dat studenten in de eigen organisatie een plek kan en mag bieden. 

Een volgende stap op deze weg is het bieden van een leerwerkplek - gedurende 10 weken voor drie 

dagen (maandag, dinsdag en woensdag) - aan eerste- en tweedejaarsstudenten van Arcus, ook van 

de opleiding Facilitair leidinggevende. Omdat hier werken en leren meer hand in hand gaan, wordt in 

dit geval gesproken van een leerwerkbedrijf. Op dit moment bieden wij een plek aan drie eerstejaars-

en drie tweedejaarsstudenten; die hier in de tweede week van februari zijn begonnen. Zij doen 

ervaring op met het uitvoeren van taken, maar ook in het leidinggeven (geldt alleen voor de 

tweedejaars, die dan leidinggeven aan de eerstejaars). 

Leerlingen van Catherineschool 

Naast studenten van Arcus bieden wij - sinds September 2015 - ook plekken aan leerlingen van de 

Catherineschool (www.so-catharina.nl). Het is een school uit Heerlen voor Speciaal Onderwijs (SO) en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Het gaat om een 

groep van 16-18-jarigen met een handicap - zoals bijv. Downsyndroom - die wij graag een sociale 

stageplek bieden. Zij helpen op de dinsdagen een paar uur bij het schoonmaken van de kamers, 

onder begeleiding van een medewerker van de school. Elke 10 weken komt er een nieuwe groep van 

ca 8 jongeren. 
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Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL) 

Vergelijkbaar is de groep van het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg; het gaat hier om vier leerlingen 

van 15-16 jaar die er elke woensdag zijn. Net als bij de vorige groep en bij de vrijwilligers van 

Baanbrekend werk gaat het om achterstandsgroepen die wij graag willen helpen. En zij helpen ons 

ook. 

Studenten van Hogeschooi Zuyd 

In de afgelopen jaren hebben studenten van de Hogeschooi Zuyd - net als het Arcus College en de 

Open Universiteit gelegen op loopafstand van Eikhold - bijdragen geleverd, voornamelijk in de vorm 

van projecten die zij voor de hbo-opleiding Facility management binnen Eikhold hebben uitgevoerd. 

Deze projecten hebben een aantal interessante rapporten opgeleverd, die aanbevelingen voor 

Eikhold bevatten. Deze aanbevelingen zijn door een van onze coordinatoren - die de studenten bij 

deze projecten heeft begeleid - gerapporteerd aan de BHC en deze aanbevelingen zijn meegenomen 

in de besprekingen rondom dit Plan van aanpak. 

Gedifferentieerd aanbod 

Al met al levert dit een zeer gedifferentieerd aanbod van vrijwilligers en jongeren die hun bijdrage 

leveren aan het functioneren van Eikhold. De begeleiding van deze studenten/jongeren trekt een 

forse wissel op de staf van vaste vrijwilligers, en het functioneren daarvan zal aan het einde van dit 

schooljaar worden geevalueerd. Maar het levert ook veel op, zowel in het verrichte werk als in de 

diversiteit van de vrijwilligers. Het zou ons niet verbazen dat de gemiddelde leeftijd van de 

vrijwilligers bij Eikhold dankzij deze jongeren een stuk jonger is dan bij andere Nivon-huizen; zie ook 

figuur 8.3. 
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Figuur 8.3 Vrijwilligers van Eikhold samen aan de koffie op woensdagochtend 
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8.4 Wat bieden wij onze vrijwilligers? 

Behalve een plek waar zij voldoening uit halen en anderen kunnen ontmoeten, bieden wij onze 

vrijwilligers een aantal zaken als vorm van waardering: 

- Een gezamenlijke lunch op de woensdag 

- Een vergoeding voor gemaakte reiskosten 

- De kosten van het Nivon-lidmaatschap voor hen die anders geen Nivon-lid zouden zijn 

- De mogelijkheid om na afloop van de woensdag gezamenlijk een consumptie te gebruiken op 

kosten van Eikhold (hier wordt door enkelen gebruik van gemaakt) 

- In juni een barbecue voor alle vrijwilligers en rond de kerstdagen een kerstdiner. 

De kosten hiervoor worden geboekt onder de post 'Kosten vrijwilligers'. We komen hier in hoofdstuk 

11 (Kosten) op terug. 

8.5 Huiswachten 

De enige categorie vrijwilligers die in de meeste gevallen wel echte Nivon-leden zijn, zijn onze 

huiswachten. Zij komen meestal van buiten Limburg en velen komen er al heel lang, een of meer 

weken per jaar. Huiswachten zijn heel belangrijk voor de Nivon-huizen en dus ook voor Eikhold. Zij 

zijn immers de gastheren en -vrouwen en daarmee het visitekaartje van het huis. 

De laatste jaren is de belangstelling om huiswacht te zijn bij Eikhold afgenomen en inmiddels is er 

ook echt een nijpend gebrek aan. De reden hiervoor zal niet veel anders zijn dan bij andere Nivon-

huizen (minder Nivon-leden en vergrijzing), maar waarom het probleem bij Eikhold zoveel groter is 

dan elders weten we niet. 

We zien dit als heel zorgwekkend en proberen daarom ook vrijwilligers uit de buurt te interesseren 

voor deze taak. Het risico hiervan is echter dat de echte Nivon-leden die Eikhold bezoeken minder 

affiniteit hebben met deze huiswachten en ook het omgekeerde is mogelijk. Maar nood breekt wet. 

Hier ligt dus een forse klus voor onze nieuwe huiswachtcobrdinator. Maar we zijn bij Eikhold van 

mening dat het niet uitsluitend ons eigen probleem is, maar ook dat van het landelijke Nivon-

netwerk. Als we bij de huiswachten de voorkeur geven aan echte Nivon-leden, dan zijn we immers 

voor het grootste deel aangewezen op vrijwilligers uit dat netwerk. Inmiddels heeft het Centraal 

Bestuur ons medewerking aangeboden bij punten die we niet zelf kunnen opiossen. Dit is daarbij een 

van de meest duidelijke punten waarbij de medewerking van het CB goed kunnen gebruiken. 

8.6 Conclusies en actiepunten 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat we als Eikholders trots zijn op wat we hebben en ook op wat we 

samen tot stand brengen. Trots op het fraaie pand en op de tuin die we met zorg onderhouden. 

Maar ook trots op het feit dat we ondanks het zeer kleine aantal Nivon-leden in de directe omgeving 

zo'n grote schare vrijwilligers op de been weten te brengen en die samen ook veel werk verzetten. 

Op dit moment hebben we, zeker gezien de financiele situatie van Nivon en de afgekondigde 

bestedingsstop, geen concrete plannen voorde keuken. We wachten daarvoor betere tijden af. Wel 

willen we een actieplan maken om het interieur van de algemene ruimtes van Eikhold wat op te 

frissen. We willen dat doen met een beperkt budget; dat zou te doen moeten zijn. 
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De begeleiding van al de jonge studenten en leerlingen verdient nog wat aanpassingen, maar naar 

ons gevoel is dat een kwestie van tijd. Verder zou het mooi zijn als we in de vaste vrijwilligersgroep 

wat meer 'echte Nivon-leden' zouden kunnen krijgen; we hebben daartoe de Nivon-leden in de 

omgeving inmiddels benaderd en de eerste reacties daarop beginnen binnen te druppelen. 

Het grootste zorgpunt wat betreft de vrijwilligers is het grote tekort aan huiswachten. Wij zien dat 

niet alleen als een probleem van Eikhold, maar ook van het landelijke Nivon-netwerk. Daartoe zullen 

op korte termijn acties worden ondernomen, waarbij ook de medewerking van het CB zal worden 

ingeroepen. 
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9. Kernactiviteiten 

In dit hoofdstuk kijken we naar de kernactiviteiten die we als vrijwilligers zoal verrichten. We 

beginnen met de activiteiten voor de gasten, maar houden dat heel kort, omdat het overlapt met 

hoofdstuk 4 (wat willen wij onze klanten bieden). 

Belangrijker in dit hoofdstuk zijn de activiteiten die we willen ondernemen om Eikhold meer 

bekendheid te geven in de omgeving en de activiteiten die we organiseren om meer Nivon-leden 

naar Eikhold te krijgen. We sluiten af met activiteiten voor Nivon-leden in de omgeving en - zoals bij 

elk hoofdstuk - met conclusies en actiepunten. 

9.1 Activiteiten voor de gasten 

De activiteiten die we ondernemen om de gasten een goed onderkomen te bieden zijn - direct of 

indirect - al eerder besproken. Het betreft het onderhoud aan huis en tuin, het schoonhouden van 

het huis en het wegwijs maken van de gasten in het huis. 

Activiteiten om de gasten tijdens hun verblijf bezig te houden, worden niet ondernomen; wel wordt 

hen advies gegeven wat ze in de buurt zoal kunnen doen. Dat gebeurt zowel via de website als via de 

huiswachten. 

9.2 Activiteiten om Eikhold bekendheid te geven in de omgeving 

De laatste jaren zijn een aantal activiteiten ondernomen om Eikhold meer bekendheid te geven in de 

directe omgeving. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op de eerder genoemde Facebook-site. 

Deze activiteiten lijken momenteel wat stil te vallen. De eerder gehouden Tai Chi-dag gaat komend 

jaar niet door, en ook verder zijn er nog geen concrete activiteiten gepland voor 2016. 

9.3 Activiteiten voor de primaire doelgroep 

Activiteiten voor de primaire doelgroepen (zie hoofdstuk 3) worden zo nu en dan georganiseerd door 

Nivon-leden van buiten Eikhold, in samenwerking met onze aanmeldsecretaris; zie de in paragraaf 

6.2 genoemde voorbeelden die in de Toorts worden vermeld bij www.nivon.nl/activiteiten. 

Van het zelf organiseren van dergelijke activiteiten is de laatste jaren weinig gekomen. Dat heeft ook 

veel te maken met het lage aantal echte Nivon-leden dat wij binnen onze gelederen hebben. De 

contacten met de andere Nivon-huizen zijn daardoor ook beperkt, net als met de andere organisaties 

binnen het Nivon, zoals te vinden op nivon.nl/wandelen, nivon.nl/reizen en nivon.nl/vereniging. 

Ook buiten het Nivon om zijn hier mogelijkheden, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met 

regionaal of landelijk functionerende organisaties als IVN, NJN, Stichting het Limburgs Landschap, 

wandelverenigingen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van natuur en milieu en het 

wandelen in die natuur. We komen hier in het volgende hoofdstuk (met wie werken we samen) nog 

op terug. 
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9.4 Activiteiten voor Nivon-leden in de omgeving 

Op dit vlak is al lange tijd niets ondernomen en dat heeft alles te maken met het lage aantal Nivon-

leden in de directe omgeving en het slapende bestaan van de Nivon-afdeling Zuid-Limburg. We 

denken zelf niet dat het zinvol is om hier hard aan te gaan trekken. 

9.5 Conclusies en actiepunten 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat er wat betreft het organiseren van activiteiten nog een wereld 

te winnen is. Daarbij zou de nadruk ook meer dan voorheen moeten komen te liggen op activiteiten 

die Nivon-leden en soortgelijke gasten naar Eikhold trekken. 

We krijgen als Eikhold regelmatig een jaaragenda van activiteiten toegestuurd van de andere Nivon-

huizen. Eikhold werkt daar op dit moment niet mee, en wij hebben geconcludeerd dat dat een 

slechte zaak is. Er zou moeten geprobeerd om dat met ingang van 2017 weer wel te doen en die 

activiteiten ook op te nemen in de Toorts en op de eigen website. Alleen zo krijg je Eikhold goed 

onder de aandacht van de andere Nivon-ers en kun je deze primaire doelgroepen weer proberen 

terugte winnen. 
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10. Met wie werken we samen? 

In dit hoofdstuk kijken we naar de partners met wie we als Eikhold samenwerken. We beperken ons 

hier eerst tot de partners buiten het Nivon. Daarbij kijken we achtereenvolgens naar de partners met 

wie we samenwerken om vrijwilligers te werven, met partners die ons de catering leveren en naar 

potentiele partners die we zouden kunnen betrekken bij het organiseren van activiteiten. Daarbij 

richten we ons vooral op potentiele partners met wie we nu nog niet samenwerken. 

Dat laatste doen we vervolgens ook bij het bekijken van mogelijke partners binnen het Nivon. We 

sluiten weer af met conclusies en met geplande acties. 

10.1 Vrijwilligersorganisaties en scholen 

In paragraaf 8.2 en 8.3 hebben we uitvoerig beschreven welke soort vrijwilligers we zoal weten 

binnen te halen, zowel via de Vrijwilligerscentrale, het Arcus College, de Hogeschooi Zuyd en nog wat 

scholen. Elk van deze organisaties beschouwen we als samenwerkingspartners en onze coordinator 

vrijwilligers houdt met vrijwel al deze organisaties intensief contact, zowel over hoe het gaat met de 

huidige vrijwilligers als over de werving van nieuwe vrijwilligers. Die contacten verlopen prima. 

Dat geldt ook voor de contacten met de hogeschooi, die worden onderhouden door onze PR-

coordinator. Hij onderhoudt contacten met zowel de opleiding Facility Management (die regelmatig 

eerste- en tweedejaars studenten levert) als met de opleiding Real Estate Management (hier gaat het 

om derde- en vierdejaarsstudenten) over mogelijke projecten binnen Eikhold. Afspraken worden 

steeds in het begin van het schooljaar gemaakt en de opdrachtformulering voor de studenten wordt 

in overleg tussen Eikhold en de hogeschooi opgesteld. 

10.2 Partners voor de catering 

Op dit moment werken we met twee partners samen. De diners worden verzorgd door Anke Heijnen 

en de ontbijten en lunches door de firma DiFaSe. De afspraak is daarbij dat steeds 10% van wat aan 

de gasten in rekening wordt gebracht, als inkomsten gelden voor Eikhold (zie ook paragraaf 7.2). De 

samenwerking met beide partners verloopt goed. 

10.3 Partners voor het organiseren van activiteiten 

Externe partners voor het organiseren van activiteiten op Eikhold zijn er momenteel niet. Er zijn wel 

pogingen gedaan om in contact te komen met het IVN of met andere clubs die interessante 

activiteiten zouden kunnen organiseren. Dergelijke activiteiten kunnen een bezoek (plus 

overnachtingen!) aan Eikhold interessant maken voor Nivon-leden en anderen uit onze primaire 

doelgroep. Denk daarbij aan lezingen, cursussen, wandeltochten, en meer van dergelijke activiteiten, 

zoals die wel bij de meeste andere Nivon-huizen of Nivon-afdelingen op de activiteitenkalender 

staan. 

Er is een brede consensus op Eikhold dat we op dit vlak veel laten liggen. We bieden vaak wel 

onderdak aan organisaties (yoga-docent, Humanistisch Verbond, Radar,...), maar deze worden niet 
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benut om deze te koppelen aan activiteiten voor gasten van buiten Limburg, die ook op Eikhold 

kunnen overnachten. 

10.4 Partners binnen het Nivon - Europa als thema 

Precies hetzelfde probleem doet zich voor bij de partnerships binnen het Nivon. Die zijn er nagenoeg 

niet. En ook hier zijn ertal van arrangementen te bedenken die zowel activiteiten naar Eikhold toe 

halen als de bijbehorende overnachtingen. Op deze manier kunnen we niet alleen de bezettingsgraad 

verhogen, maar ook het percentage overnachtingen door onze primaire doelgroep: de echte Nivon-

leden en verwante groepen. 

Een uitzondering is het initiatief dat onlangs is genomen om Eikhold meer onder de aandacht te 

brengen van onze Europese natuurvrienden; zie ook paragraaf 3.10. We werken daarbij samen met 

Dannie Brus van de afdeling Arnhem. Hij is net als wij van mening dat een deel van de activiteiten 

(vooral het deel dat gericht is op natuur) de taak is van de natuurvriendenhuizen, maar dat er ook 

goede mogelijkheden zijn voor activiteiten gericht op vorming en dat die veel meer aangedragen 

zouden moeten worden door het landelijke Nivon-netwerk. 

Het door Dannie aangedragen thema Europa vinden wij een goede keuze en wij werken graag mee 

om dit profiel van Eikhold verder uit te werken en uit te bouwen. De samenwerking met buiten-

landse natuurvriendenhuizen kunnen we vanuit Eikhold proberen uit te bouwen (zie ook paragraaf 

3.3), maar de internationale samenwerking met zusterorganisaties in het buitenland laten we graag 

aan het landelijke Nivon-netwerk. Wel zullen we met plezier onderdak bieden aan activiteiten die 

vanuit dat netwerk in Eikhold georganiseerd zullen worden. 

10.5 Conclusies en actiepunten 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat we tevreden zijn over de samenwerkingspartners die ons van 

vrijwilligers en catering voorzien. We zijn echter helemaal niet tevreden over de samenwerkings-

verbanden random het organiseren van activiteiten. Daar liggen zowel mogelijkheden in samen-

werking met partners in de directe omgeving als met partners binnen het Nivon. We gaan opnieuw 

proberen om contact te leggen met de afdeling Zuid-Limburg van het Nivon. Wij willen hen aan-

bieden hun reguliere vergaderingen in Eikhold te houden in plaats van Maastricht. Wij verwachten 

hier niet veel van. 

Om dit van de grond te trekken, willen we op korte termijn op zoek naar een coordinator activiteiten 

die hierin de regie op zich neemt. Het gewenste profiel voor deze coordinator is iemand die een 

actief lid is van het Nivon en bij voorkeur ook een groot netwerk heeft binnen het Nivon. 

Bij voorkeur zou deze coordinator ook in de buurt van Eikhold moeten wonen, maar noodzakelijk is 

dat niet. Een directe samenwerking met het Nivon-netwerk kan wellicht zelfs makkelijker zijn voor 

iemand die wat meer centraal in Nederland woont. De contacten random de beschikbaarheid van 

kamers op Eikhold en de gewenste activiteiten kunnen via de aanmeldingssecretaris en de secretaris 

van Eikhold lopen. We komen daar in hoofdstuk 12 (organisatie) ook op terug. 

De initiatieven die Dannie Brus heeft genomen om Eikhold een Europees profiel te geven zijn door 

ons met enthousiasme ontvangen. Wij willen zelf ons best doen om de samenwerking met 

buitenlandse natuurvriendenhuizen te versterken. Maar de thematische activiteiten zullen vooral 

vanuit het landelijke Nivon-netwerk moeten komen. 
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11. Kosten 

In dit hoofdstuk kijken we naar de kosten van Eikhold. Het is het laatste onderdeel van het Business 

Model Canvas en we hebben hier als werkgroep - net als met het hoofdstuk over de inkomsten -

lang geworsteld met hoe volledig en hoe gedetailleerd we dit hoofdstuk zouden moeten maken. Dat 

had met een aantal zaken te maken: 

- Het was erg lastig om betrouwbare cijfers boven tafel te krijgen, zeker voor de jaren 2013 en 

2014. Dat heeft vooral te maken met het feit dat onze penningmeester pas begin 2015 deze 

taak op zich heeft genomen. De vorige penningmeester was toen al geruime tijd weg, zodat 

er geen overdracht van informatie en wijze van werken heeft kunnen plaatsvinden. Wat de 

vorige penningmeester heeft achtergelaten was heel slecht toegankelijk voor anderen. 

- Ook Ron Manuel van het landelijk bureau is pas sinds 1 mei 2014 werkzaam voor het Nivon 

en ook hij heeft daarom niet een volledig zicht op herkomst, verklaring en betrouwbaarheid 

van de cijfers. Toch hebben we besloten te vertrouwen op de door hem aangeleverde cijfers; 

deze zijn dan ook opgenomen in dit hoofdstuk. 

We hebben vervolgens besloten dat we ons voor dit rapport vooral zouden moeten richten op de 

vier belangrijkste kostenposten, die alle substantieel zijn en waarop we als beheercommissie ook 

invloed kunnen uitoefenen. Deze beschrijven we in de eerste vier paragrafen; het gaat daarbij 

achtereenvolgens om de kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak en huishouding en de kosten 

voor de vrijwilligers. 

In de vijfde paragraaf geven we de overige kosten weer; ook hier gaat het om aanzienlijke kosten-

posten, maar op de meeste van deze kosten is door de BHC van Eikhold niet of nauwelijks invloed uit 

te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn de afschrijving voor onroerend goed, de doorbelasting van de 

overhead van het landelijk bureau en nog wat kosten die we zelf niet of nauwelijks kunnen 

belnvloeden. 

In de twee laatste paragrafen wordt een overzicht van alle kosten gegeven en worden zoals altijd 

conclusies en actiepunten geformuleerd. 

11.1 Kosten voor de onderhoud van het huis en de tuin 

Zowel de villa, aanbouw en het koetshuis als de tuin vergen onderhoud en alhoewel we als 

vrijwilligers veel zelf doen, zijn aan dit onderhoud flinke kosten verbonden, zowel aan de inkoop van 

materiaal als - bij specialistisch werk - de uitvoering ervan. Deze kosten zijn weergegeven in tabel 

11.1. 

Onderhoudskosten 

2013 

€ 12.459 

2014 

€ 36.463 

2015 

€ 25.104 

Tabel 11.1 Kosten voor onderhoud in de jaren 2013,2014 en 2015 

Ten opzichte van veel andere Nivon-huizen zijn de onderhoudskosten relatief laag, ondanks het feit 

dat de villa en het koetshuis oud (van 1913) zijn en daarom veel onderhoud vragen. Dat komt door 

het grote aantal vrijwilligers dat veel van het onderhoudswerk zelf uitvoert. 
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11.2 Energiekosten 

Een tweede grote kostenpost zijn de kosten voor elektriciteit, gas, en water, die we voor het gemak 

maar samenvatten als energiekosten (de kosten voor water zijn relatief laag). Deze zijn weergegeven 

in tabel 11.2. 

Energiekosten 

2013 

€ 20.351 

2014 

€21.858 

2015 

€ 16.583 

Tabel 11.2 Kosten voor elektriciteit, gas en water in de jaren 2013, 2014 en 2015 

Anders dan de onderhoudskosten zijn de energiekosten ten opzichte van andere Nivon-huizen hoog. 

Dat is vooral omdat vrijwel het hele huis (op de huiswachtruimtes na) enkelvoudige ramen heeft en 

er dus flink gestookt moet worden om het huis en de kamers op temperatuur te houden. Dat we in 

2015 toch een aanzienlijke besparing hebben kunnen realiseren (-24% ten opzichte van 2014!) is 

omdat we kort daarvoor een nieuwe, zuinigere CV-ketel hebben gei'nstalleerd alsmede een aantal 

zonneboilers die op het dak zijn geplaatst en waarmee we op een duurzame manier water kunnen 

verwarmen. 

Daarmee zijn de eerste, voorzichtige schreden gezet op het duurzamer maken van Eikhold. We willen 

hier graag een aantal vervolgstappen gaan zetten. Deze maatregelen zullen vooral gezocht moeten 

worden in het aanbrengen van dubbel glas in alle gebouwen, te beginnen in de algemene ruimtes 

waar het meeste gebruik van wordt gemaakt. Ook het aanbrengen van zonnepanelen voor het zelf 

opwekken van energie zijn voor de hand liggende maatregelen, net als het vervangen van relatief 

dure lampen door ledverlichting. Op elk van deze punten is op Eikhold nog een wereld te winnen en 

is sprake van een forse achterstand ten opzichte van veel andere Nivon-huizen. Voor een natuur-

vriendenhuis waarbij natuur en duurzaamheid hoog in het vaandel zou moeten staan, is dit een 

kwalijke zaak, niet alleen vanuit kostenoverwegingen, maar ook vanwege het imago. 

In paragraaf 11.7 zullen we het verantwoord terugbrengen van de energiekosten daarom als een van 

de belangrijke actiepunten opnemen. 

11.3 Kosten voor schoonmaak en huishouding 

Een derde grote kostenpost zijn de kosten voor schoonmaak en voor de huishouding. Deze zijn 

weergegeven in tabel 11.3. 

Huishoudelijke- en 

schoonmaakkosten 

2013 

€ 30.454 

2014 

€ 33.442 

2015 

€ 35.017 

Tabel 11.3 Kosten voor schoonmaak en huishouding in de jaren 2013, 2014 en 2015 

Ook deze kosten zijn ten opzichte van andere Nivon-huizen van vergelijkbare omvang aan de hoge 

kant en bovendien is er sprake van een duidelijke toename in deze kosten (15% in twee jaar tijd). Het 

overgrote deel van deze kosten zijn de schoonmaakkosten; deze zijn - net als een deel van de 

catering (zie par. 10.2) - uitbesteed aan de firma DiFaSe. 
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11.4 Kosten voor vrijwilligers 

Een vierde kostenpost zijn de kosten voor de vrijwilligers. Deze zijn weergegeven in tabel 11.4. 

Vrijwilligerskosten 

2013 

€ 7.298 

2014 

€ 14.941 

2015 

€ 15.579 

Tabel 11.4 Kosten voor vrijwilligers in de jaren 2013,2014 en 2015 

Het gaat om kosten als gevolg van de zaken die we genoemd hebben in par. 8.4 (wat bieden wij de 

vrijwilligers). Deze kostenpost is een stuk lager dan de eerdere drie, maar is ten opzichte van de 

andere Nivon-huizen ook hoog. 

Daarvoor zijn twee verschillende redenen te noemen: 

- We beschikken over veel vrijwilligers; zie hoofdstuk 8. 

- De reiskosten voor onze huiswachten, die voor een groot deel van ver moeten komen, zijn 

hoger dan bij meer centraal gelegen huizen. Alleen de reiskosten voor deze groep vrijwilligers 

bedragen al ruim € 2000 per jaar. 

Een deel van wat we 'verdienen' bij de relatief lage kosten voor onderhoud krijgen we om precies 

dezelfde reden ('veel vrijwilligers') hier dus weer terug op ons bordje. 

11.5 Overige kosten 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de overige kosten. Deze zijn gegeven in tabel 11.5. 

Rente 

Afschrijving 

Publiciteit 

Belasting en verzekering 

Doorbelasting overhead 

landelijk bureau 

2013 

€ 6.445 

€ 37.618 

€ 1.005 

€ 9.635 

€ 36.622 

2014 

€ 5.635 

€ 37.868 

€ 3.256 

€ 10.219 

€ 20.112 

2015 

€ 4.138 

€ 37.441 

€ 2.693 

€ 9.883 

€ 13.183 

2016 

€ 3.600 

€ 17.000 

? 

? 

? 

Tabel 11.5 Overige kosten in de jaren 2013,2014 en 2015 (en 2016!) 

De meeste van deze kosten kunnen we vanuit de beheercommissie van Eikhold, zoals eerder gezegd, 

niet of nauwelijks beTnvloeden. Daarom voelen we bij deze cijfers ook minder de behoefte om deze 

te verantwoorden. 

Wel zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn om opte merken: 

- Voor 2016 zijn ook al de te verwachten kosten gegeven voor rente en afschrijving. 

- De rentekosten zijn scherp dalend en deze kostendaling zet ook in 2016 door. 

- Met ingang van 2016 is de systematiek van afschrijving ingrijpend gewijzigd (gebouwen van 

30 naar 40 jaar en tot maximaal 50% van de WOZ-waarde). Dat levert voor Eikhold een 

vermindering van de afschrijving van meer dan € 20.000 op (-55%!). 

- Ook de inkrimping van het landelijk bureau die de afgelopen jaren is doorgevoerd, levert een 

aanzienlijke besparing op voor Eikhold (-64% in twee jaar tijd!). 

- De kosten voor publiciteit zijn relatief laag en vertonen - niet onverwacht - enige 

schommeling. 

- De enige kostenpost die redelijk stationair is, is die van de belasting en verzekering. 
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11.6 Overzicht van de in dit hoofdstuk genoemde kosten 

Plaatsen we de kosten uit tabel 11.1 t/m 11.5 bij elkaar (voor de jaren 2013,2014 en 2015), dan 

levert dat de onderstaande tabel 11.6 op. 

Onderhoudskosten 

Energiekosten 

Huishoudelijke- en 

schoonmaakkosten 

Vrijwilligerskosten 

Rente 

Afschrijving 

Publiciteit 

Belasting en verzekering 

Doorbelasting overhead 

landelijk bureau 

7bto/e kosten 

2013 

€ 12.459 

€ 20.351 

€ 30.454 

€ 7.298 

€ 6.445 

€ 37.618 

€ 1.005 

€ 9.635 

€ 36.622 

€161.887 

2014 

€ 36.463 

€ 21.858 

€ 33.442 

€ 14.941 

€ 5.635 

€ 37.868 

€ 3.256 

€ 10.219 

€ 20.112 

€183.794 

2015 

€ 25.104 

€ 16.583 

€ 35.017 

€ 15.579 

€ 4.138 

€ 37.441 

€ 2.693 

€ 9.883 

€ 13.183 

€159.621 

Tabel 11.6 Overzicht van de kosten in de jaren 2013, 2014 en 2015 

Bekijken we het totaal van de kosten dan kunnen we constateren dat deze in 2015 weer op een 

vergelijkbaar niveau Is als dat van 2015. En ook kan voorspeld worden dat deze door de sterke daling 

van de afschrijvingskosten in 2016 (zie tabel 11.5) in 2016 naar verwachting nog eens ca € 20.000 

lager zal uitvallen. 

Ook is het goed om te constateren dat we als Eikhold met deze kosten vanaf 2015 weer ruim onder 

de inkomsten blijven, zelfs als we uitsluitend kijken naar de inkomsten uit overnachtingen, zoals 

gegeven in tabel 7.1. 

In dit rapport richten we ons primair op het verhogen van die inkomsten, maar we beseffen als 

Eikhold maar al te goed dat we daar dan wel met alle kracht aan moeten werken. Het terugbrengen 

van de kosten brengt immers het risico mee dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen, 

immers: 

- Het terugbrengen van de onderhoudskosten is niet alleen slecht voor huis en tuin, maar 

maakt het ook voor gasten minder aantrekkelijk. 

- Datzelfde geldt voor het consequent verlagen van de temperatuur in huis en op de 

slaapkamers. Zuinig omgaan met energie is altijd geboden, maar we moeten de gasten 

hiermee niet wegjagen. 

- lets soortgelijks geldt voor het bezuinigen op de huishouding en de schoonmaak. We zijn 

trots op het feit dat het huis altijd schoon is en er fris uitziet en ook daarin is het riskant te 

snijden. 

- Het terugbrengen van de vrijwilligerskosten levert geheel andere risico's op: ontevreden en 

mogelijk ook minder vrijwilligers. Dat willen we niet, ook omdat het zowel tot verhoging van 

andere kosten kan leiden (zie par. 11.1), als - indirect - tot minder (tevreden) gasten en 

daarmee tot minder inkomsten. Ook vinden we de zaken die wij onze vrijwilligers bieden (zie 

par. 8.4) een redelijk en goed te verdedigen pakket. 
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Dat alles laat onverlet dat we kritisch moeten zijn en blijven naar de door ons gemaakte kosten. Dat 

zal ook een van de hieronder geformuleerde actiepunten zijn. 

11.7Conclusies en geplande acties 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat de kosten voor onderhoud ten opzichte van andere Nivon-

huizen aan de lage kant zijn en de kosten voor energie, schoonmaak en vrijwilligers aan de hoge kant. 

We hadden in dit hoofdstuk graag duidelijke verklaringen toegevoegd van trends en schommelingen 

in deze kosten; tot onze spijt is dat ons niet goed gelukt, mede vanwege de redenen die in de 

inleiding zijn gegeven. 

Het grootste probleem vinden we de nog altijd te hoge energiekosten en het is belangrijk dat we 

daar vanaf 2017 ook concreet actie op ondernemen. De in paragraaf 11.2 voorgestelde maatregelen 

betekenen echter flinke investeringen en daarover moeten met het Centraal Bestuur afspraken 

worden gemaakt, zeker omdat nog niet duidelijk is of de bestedingsstop van 2016 in 2017 al dan niet 

zal worden verlengd. Deze investeringen worden als het goed is op termijn terugverdiend, maar 

moeten wel worden voorgefinancierd en daarbij is ondersteuning van het Nivon noodzakelijk. Op dit 

punt heeft het CB in zijn mail van 23-5 ook een kanttekening gemaakt: "Op pagina 53 is sprake van 

een te ontwikkelen actieplan om de energiekosten terug te dringen. Zoals bekend wil het CB voor alle 

huizen door BOOM uit Delft een dergelijk onderzoek laten uitvoeren, volgens een vast format. De 

le zes huizen zijn daartoe ook al onderzocht. Eikhold zal ook worden onderzocht. Om die reden wordt 

afgeraden eigen energie te stoppen in een dergelijk onderzoek.". Eikhold wacht daarom dit 

onderzoek af en verzoekt hierbij om mogelijke prioritering ten gunste van Eikhold bij de selectie van 

de volgende huizen die zullen worden onderzocht. 

Maar ook de andere kosten moeten kritisch tegen het licht worden gehouden, en ook steeds 

gerelateerd aan de ontwikkeling van de inkomsten. Daarom stellen we voor elk jaar een notitie te 

schrijven over de kosten van Eikhold met vergelijkingen met andere Nivon-huizen en met voorstellen 

hoe die kosten op een verantwoorde manier kunnen worden teruggebracht. Het schrijven van deze 

notitie is een jaarlijkse taak van de penningmeester en de secretaris en het bespreken ervan zal 

worden opgenomen in de bestuurlijke jaarkalender van de beheercommissie (zie ook paragraaf 

12.2). 

Voor het eerstkomende jaar willen we zelfs al gaan werken met driemaandelijkse overzichten van de 

gemaakte kosten. Deze worden dan steeds in de BHC besproken. Op het moment dat we als BHC het 

gevoel hebben weer volledig 'in control ' te zijn, kunnen we volstaan met de genoemde jaarlijkse 

notitie. 
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12. Organisatie 

In dit voorlaatste hoofdstuk kijken we naar de organisatie bij Eikhold en in het bijzonder naar de 

organisatie van de beheercommissie. In hoofdstuk 1 hebben we al aangegeven dat daar problemen 

mee zijn en die worden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wat verder toegelicht. In paragraaf 2 

en 3 worden achtereenvolgens een nieuwe structuur en een andere werkwijze van de beheer-

commissie voorgesteld. In paragraaf 4 gaan we in op de invoering van de nieuwe structuur en 

werkwijze en doen we een voorstel op welke manier we deze nieuwe aanpak willen evalueren. 

We sluiten ook dit hoofdstuk af met conclusies en actiepunten. 

12.1 Waarom willen we de organisatie veranderen? 

Wie alle notulen van de beheercommissie van Eikhold van 2015 doorleest, treft daarin een niet al te 

positief beeld aan. De bijeenkomsten worden bijgewoond door een zeer groot aantal vrijwilligers: 

behalve voorzitter, secretaris en penningmeester ook door alle coordinatoren en daarnaast door nog 

wat vrijwilligers, in totaal ca 15 personen (zie bijlage 2). Deze bijeenkomsten zijn in de meeste 

gevallen niet goed voorbereid en de notulen geven zelden aan wat er is besloten en welke 

actiepunten hieruit voortvloeien. Wel wordt er met grote regelmaat gewag gemaakt van onderlinge 

onenigheid en daar worden zelden heldere conclusies of acties aan verbonden. 

Er is kortom een merkwaardige spanning in de wijze waarop Eikhold functioneert. De meeste 

coordinatoren en vrijwilligers doen hun reguliere werk met veel inzet en plezier, maar zodra ze daar 

samen over vergaderen ontstaan er onderlinge spanningen en frustraties, die een deel van het 

plezier weer teniet doen. Veel van de aanwezigen hebben het gevoel dat ze tijdens de BHC-

bijeenkomsten hun tijd verdoen en zijn liever actief op de werkvloer. 

In de BHC-bijeenkomst van 16 maart is daarom met elkaar besproken dat we dat voortaan anders 

willen gaan aanpakken. Afgesproken is dat we willen gaan werken met een andere structuur van de 

BHC met veel minder leden en ook met een andere werkwijze van de BHC. 

12.2 Structuur van de beheercommissie 

In de hier voorgestelde structuur telt de beheercommissie formeel nog maar vijf leden: de voorzitter, 

secretaris en penningmeester en daarnaast twee vertegenwoordigers van de coordinatoren. Deze 

twee vertegenwoordigers hebben dus een dubbelrol: hun eigen taak als coordinator en daarnaast 

vertegenwoordigen ze een groep van coordinatoren in de BHC; zie figuur 12.1. 

De vergaderingen van de BHC worden in deze nieuwe structuur dus gehouden met formeel vijf 

personen die elk stemrecht hebben. Besluiten worden in vrijwel alle gevallen unaniem genomen, 

maar indien dat nodig is bij meerderheid van stemmen en dan verdient een oneven aantal leden de 

voorkeur. 
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Figuur 12.1 Voorstel voor een nieuwe structuur van de beheercommissie van Eikhold 

Aanwezigheid van anderen bij de BHC-bijeenkomsten zal regelmatig voorkomen. Zo is in het verleden 

de gewoonte ontstaan dat een oud-voorzitter van Eikhold de BHC-bijeenkomsten bijwoont als 

adviseur. We hebben de voorkeur dat hij ook in deze nieuwe structuur welkom blijft bij de BHC-

vergaderingen, maar dan zonder stemrecht. 

Ook andere coordinatoren zijn welkom bij de BHC-bijeenkomsten als er onderwerpen op de agenda 

staan die direct te maken hebben met hun taak. Dat kan op uitnodiging van de secretaris gebeuren, 

of als de vertegenwoordiger van die coordinator daar prijs op stelt, maar het kan ook op initiatief van 

de betreffende coordinator zelf. 
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Om deze nieuwe structuur goed te laten functioneren zijn een aantal zaken belangrijk: 

- Agenda's moeten vooraf beschikbaar zijn voor alle coordinatoren en dus niet alleen voor de 

BHC-leden. 

- Notulen worden ook aan iedereen beschikbaar gesteld. 

- De vertegenwoordigers van de twee groepen coordinatoren moeten het vertrouwen hebben 

van de coordinatoren die zij vertegenwoordigen. Dat doen ze door vooraf zaken met hen 

goed door te spreken en achteraf verantwoording af te leggen van hoe zaken in de BHC zijn 

gegaan. 

- De voorzitter bespreekt met elk van de coordinatoren wie het meest in aanmerking komt om 

als vertegenwoordiger van diens groep te fungeren en draagt na overleg met iedereen een 

van hen voor als lid van de BHC. 

- Deze vertegenwoordiger is dat niet permanent. Indien daar aanleiding voor is, kan een van 

de andere coordinatoren deze vertegenwoordigende rol overnemen. Ook dat gaat pas na 

een nieuwe voordracht van de voorzitter. 

- Voordrachten van de voorzitter worden formeel bekrachtigd in de BHC. 

Verder worden de aanmeldsecretaris (AMS) en de coordinator activiteiten in de BHC vertegen-

woordigd door de secretaris. Net als de andere coordinatoren kunnen ook zij deelnemen aan de BHC 

bij agendapunten die hen direct aangaan. 

Het is daarmee ook het drietal dat primair de contacten onderhoudt met het landelijke Nivon-

netwerk rondom de thematische activiteiten (zie voorstel Dannie Brus, zoals beschreven in paragraaf 

3.10 en 10.4), met elk een eigen taak: 

- De aanmeldsecretaris draagt zorg voor de boekingen, zowel voor de kamers als voor de 

catering. 

- De coordinator activiteiten zorgt voor het inbrengen van deze thematische activiteiten in de 

jaarkalender activiteiten en ook voor de bekendmaking van deze activiteiten op de 

verschillende media (eigen website, Toorts en daarmee ook op de website 

www.nivon.nl/activiteiten) 

- De secretaris zorgt ervoor dat de beheercommissie goed gei'nformeerd blijft en zorgt waar 

nodig voor aansturing en ondersteuning van de aanmeldsecretaris en de coordinator 

activiteiten vanuit de BHC. 

12.3 Werkwijze van de beheercommissie 

Maar ook de werkwijze van de BHC kan beter, zowel om de besluitvorming als de communicatie 

daarover goed te laten verlopen. Ook moet steeds duidelijk zijn welke acties moeten worden 

ondernomen en de BHC moet er op letten dat deze ook goed en tijdig worden uitgevoerd. 

We denken aan de volgende werkwijze van de BHC nieuwe stijl: 

- Elke derde woensdag van de maand is er op een vaste plaats en tijd een BHC-vergadering. 

- Agenda's worden vooraf opgesteld en breed verspreid: niet alleen onder de BHC-leden en de 

adviseur, maar ook onder alle coordinatoren, zodat iedereen vooraf weet wat zal worden 

besproken. 

- Belangrijke besluiten worden gedaan op basis van vooraf geschreven beleidsnotities; deze 

worden samen met de agenda verspreid. 

- Er worden duidelijke notulen gemaakt, met helder beschreven besluiten en actiepunten. 
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- De actiepunten worden bijgehouden in een actiepuntenlijst, met daaraan toegevoegd wie 

verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering en voor welke datum het actiepunt zou moeten 

worden uitgevoerd. 

- We gaan werken met een bestuurlijke jaarkalender waar jaarlijks terugkerende agenda-

punten al zijn opgenomen. Voorbeelden zijn de evaluatie van de inkomsten, van de kosten, 

vaststellen van de jaarkalender activiteiten, begroting, e.d. Iedereen weet dan vooraf welke 

van deze onderwerpen wanneer in de BHC zullen worden besproken. 

- Notulen worden in concept rondgestuurd en in de eerstvolgende BHC-vergadering indien 

nodig aangepast en formeel vastgesteld. Vervolgens worden ze gearchiveerd op een voor 

iedereen toegankelijke plek. 

We denken op deze manier effectiever en meer gedisciplineerd te kunnen gaan werken. Goede 

communicatie is daarbij heel belangrijk voor het vertrouwen van alle vrijwilligers in de BHC. Om die 

reden willen we ook eens per drie maanden een informatieve bijeenkomst houden voor alle 

vrijwilligers, waar de BHC informatie geeft over de belangrijkste ontwikkelingen bij Eikhold en waar 

iedereen de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en daarover van gedachten te wisselen. 

12.4 Invoering, evaluatie en rapportage 

Omdat we met de voorgestelde structuur afwijken van wat gangbaar is bij het Nivon, wilden we 

hiermee pas beginnen nadat hierover overeenstemming was bereikt met het Centraal Bestuur en dat 

is inmiddels het geval, al heeft het CB in hun mail van 23-5 hierover wel de volgende kanttekening 

gemaakt: "Op pagina 54 wordt de nieuwe organisatiestructuur toegelicht. Ook hiervoor geldt dat het 

CB jullie de ruimte wil geven dat traject in te gaan, maar enige reserve heeft het CB op dit punt wel. 

De werking vanjullie model valt of staat met deformele en informele rolverdelingen binnen het team 

en de nodige discipline/autoriteit. Met name de positie van de voorzitter kan dan (zoals eerder bleek) 

zwaar onder druk komen te staan. Het CB vindt dit spannend." 

In onze reactie van 25-5 hebben we op dit punt als volgt gereageerd: "Wat betreft de tweede 

kanttekening 'de nieuwe structuur van de beheercommissie' zijn wij met het CB van mening dat dit 

spannend is. We zullen met elkaar moeten laten zien dat dit beter functioneert dan de huidige BHC-

structuur. Behalve de door het CB genoemde positie van de voorzitter is ook het functioneren van de 

twee vertegenwoordigers van belang. Zij zullen moeten waarmaken dat zij ook echt de andere 

coordinatoren in de nieuwe BHC vertegenwoordigen en hen ook actief informeren over de besluiten 

van de BHC en de argumenten die daarbij een rol hebben gespeeld. Zoals aangegeven in het rapport 

zullen we het functioneren van de nieuwe BHC ook na ruim een jaar evalueren en daarvan zal ook aan 

het CB worden gerapporteerd.". 

De nieuwe BHC-structuur en de nieuwe werkwijze zal worden ingevoerd per 1 juli 2016; tot die tijd 

blijven we werken binnen de huidige structuur. Vanaf deze datum zal de BHC ook een nieuwe 

secretaris krijgen (Frank Wester volgt Sacha Varsi op). 

In de bijeenkomst op 16 maart is de afspraak gemaakt dat de nieuwe structuur na een jaar wordt 

geevalueerd. We doen dat binnen de groep van alle huidige BHC-leden (bijvoorbeeld tijdens de 

midweek in September 2017). Van deze evaluatiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt met 

conclusies en - alleen indien nodig - voorstellen voor aanpassingen van de structuur en werkwijze. 

Dit verslag wordt na vaststelling ook gerapporteerd aan het Centraal Bestuur. Zie ook onze reactie 

van 25-5, zoals hierboven is opgenomen. 
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12.5 Conclusies en actiepunten 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat we binnen de beheercommissie anders zullen gaan werken, 

zowel door een andere structuur in te voeren als een andere werkwijze. De nieuwe BHC-structuur en 

de nieuwe werkwijze zal worden ingevoerd per 1 juli 2016. Na een jaar zal een evaluatie worden 

uitgevoerd en hierover zal aan het CB worden gerapporteerd. 

We verwachten daarmee efficienter en effectiever te kunnen gaan werken en tegelijkertijd ook met 

een betere onderlinge verstandhouding. 
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13. Conclusies en actiepunten 

In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de conclusies en de actiepunten uit elk van de vorige 

hoofdstukken nog een keer samen. We vermelden deze in de twee onderstaande paragrafen in 

volgorde van het belang dat wij er aan hechten. De belangrijkste conclusies en actiepunten zijn 

daarbij eerst genoemd, en de minst belangrijke komen als laatste. Bij de conclusies gaat het steeds 

om de door ons getrokken lessen en bij de - daarmee corresponderende - actiepunten om wat we 

daar concreet mee willen gaan doen. Bij zowel conclusies als actiepunten zullen we tussen vierkante 

haken steeds de hoofdstukken vermelden waar deze conclusies en actiepunten al eerder zijn 

genoemd; daar is ook meer over de analyse en achtergrond ervan te vinden. 

Dit hoofdstuk kan daarmee dus ook dienen als managementsamenvatting (voor wie alleen de 

essentie van het rapport wil weten) en paragraaf 13.2 kan ook worden beschouwd als de 

managementagenda zoals wij die bij Eikhold voor ons zien voor de komende jaren. 

En het zijn ook deze conclusies en actiepunten waarover we als Eikhold met het Centraal Bestuur van 

het Nivon overeenstemming hebben weten te bereiken. Daarmee kunnen onderstaande conclusies 

en actiepunten worden beschouwd als gemeenschappelijk doel van Eikhold en het Centraal Bestuur 

van het Nivon. Dit definitieve rapport kan wat ons betreft dan ook breed worden verspreid, zowel 

binnen de centrale organen van het Nivon als onder alle vrijwilligers van Eikhold. 

13.1 Conclusies (in volgorde van belang) 

& : We hebben als Eikhold onze primaire doelgroep van echte Nivon-leden en groepen die hieraan 

verwant zijn de laatste jaren erg verwaarloosd. Het aandeel aan overnachtingen dat uit deze 

doelgroep afkomstig is, is naar onze mening te laag geworden. [hoofdstuk 3] 

C2: Daaruit trekken we echter niet de conclusie dat we de secundaire doelgroepen, zoals 

economische Nivon-leden, kwijt willen. Zo lang deze groepen goed mengen met onze primaire 

doelgroepen, zijn ze hard nodig om de bezettingsgraad voldoende op peil te houden. [hoofdstuk 3, 7] 

C3: We zullen als Eikhold het aanbod, zoals we dat nu aan gasten bieden, handhaven. [hoofdstuk 4] 

C4: Dat wij als Eikhold niet, zoals andere natuurvriendenhuizen, beschikken over een jaarkalender 

met activiteiten voor onze primaire doelgroep, valt ons ernstig aan te rekenen. Datzelfde geldt voor 

het niet onderhouden van relaties met partners met wie we deze activiteiten zouden kunnen 

opzetten, zowel binnen het Nivon als daarbuiten. Toch zijn er ook activiteiten die vooral vanuit het 

landelijke Nivon-netwerk zouden moeten worden georganiseerd. Aan deze activiteiten bieden wij 

dan graag onderdak. [hoofdstuk 3, 9,10,12] 

C5: We beschikken over een grote, actieve en enthousiaste groep vrijwilligers die met elkaar bergen 

werk verzetten. De inzet van studenten en jongeren hierbij is veelbelovend en kan mogelijk ook als 

voorbeeld dienen voor andere Nivon-accommodaties. De relaties met de organisaties en scholen die 

deze vrijwilligers aanleveren, zijn goed. [hoofdstuk 8,10] 

Ce: Het aantal Nivon-leden in Limburg is ten opzichte van andere regio's extreem laag (slechts 1% van 

het totaal). Daarom is de werkwijze die bij andere huizen zo gewoon is ('door leden, voor leden') bij 
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Eikhold naar onze mening niet uitvoerbaar; dat besef zou er o.i. ook meer moeten zijn bij het 

Centraal Bestuur. [hoofdstuk 5] 

C7: De bezettingsgraad is in de afgelopen drie jaren fors gedaald (2013: 39%; 2014: 36%; 2015: 33%) 

en dat beschouwen wij als heel zorgelijk. De doelstelling om de bezettingsgraad sterk te verhogen 

door ons meer te richten op economische Nivon-leden, mag dan ook als mislukt worden beschouwd. 

[hoofdstuk 3, 7] 

Cg: Wij zijn overall zeer tevreden met onze materiele middelen (villa, aanbouw, koetshuis, tuin). Deze 

worden ook goed en met veel zorg onderhouden. Op lange termijn is er de wens van een uitbreiding 

van de keuken; op korte termijn willen we de villa van binnen graag van een wat frissere uitstraling 

voorzien. [hoofdstuk 8] 

Cg: De samenstelling van de beheercommissie moet worden aangepast om meer slagvaardig en in 

meer harmonie met alle vrijwilligers te kunnen functioneren. [hoofdstuk 12] 

Cio: De werkwijze van de beheercommissie moet professioneler worden aangepakt. [hoofdstuk 12] 

Cu: Er is bij Eikhold een nijpend tekort aan huiswachten. Wij zien dat niet alleen als een probleem 

van Eikhold, maar ook als een probleem van het landelijke Nivon-netwerk. [hoofdstuk 8] 

Cu: Bij de beheersing van de kosten moet de nadruk komen te vallen op het terugbrengen van de 

energiekosten, zowel vanuit economische redenen, als vanuit de doelstellingen van het Nivon om 

zuinig om te gaan met energie en met de natuur. [hoofdstuk 11] 

C i3: Ook andere kosten moeten jaarlijks kritisch onder de loep worden genomen. [hoofdstuk 11,12] 

C14: De verkoop van licht alcoholhoudende dranken aan gasten levert naar onze ervaring geen 

problemen op. Het gebruik van consumpties door vrijwilligers is teruggebracht tot een consumptie 

per vrijwilliger (na afloop van de woensdag) en vormt naar onze mening ook geen enkel probleem. 

[hoofdstuk 4, 8] 

C15: De website eikhold.nivon.nl voldoet aan de huisstijl van het Nivon en bevat veel relevante 

informatie. In de sociale media beperken we ons tot Facebook en sinds kort ook tot YouTube; 

activiteiten op Facebook zijn - na een korte winterstop - inmiddels weer met enthousiasme 

opgepakt. [hoofdstuk 6] 

Ci6: Er zijn geen contacten met de afdeling Zuid-Limburg van het Nivon; deze afdeling lijkt zelf ook 

geen activiteiten te ontplooien. Ook zijn er geen contacten met de Nivon-leden uit Limburg. 

[hoofdstuk 5,10] 

Ci7: De inkomsten uit de toko en uit structurele verhuur van ruimten zou wat groter kunnen zijn. 

[hoofdstuk 7] 

Cig: De relatie met de gasten voor of tijdens het verblijf op Eikhold is goed. De nazorg is ad hoc en 

kan worden verbeterd. [hoofdstuk 5] 
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13.2 Actiepunten (in volgorde van belang) 

Ai: Wij willen bij ons toekomstige beleid er alles aan gaan doen om het aandeel aan overnachtingen 

dat afkomstig is uit de primaire doelgroep aanzienlijk te vergroten. [hoofdstuk 3] 

A2: De aanvullende serviceverlening die we vooral hebben ontwikkeld voor de secundaire 

doelgroepen (i.h.b. het ovemachtingpluspakket) zullen we handhaven. We zetten hier vooralsnog 

niet de extra stap om ook kamers met eigen badkamer aan te bieden; dat doen we pas als ook de 

primaire doelgroep daarom vraagt en het Nivon ook die kant op wil. [hoofdstuk 4] 

A3: Eikhold heeft met het Centraal Bestuur afspraken gemaakt over het handhaven van het huidige 

aanbod aan gasten. Na het bereiken van deze overeenstemming dient de overeengekomen oplossing 

gezamenlijkte worden gedragen en uitgedragen. [hoofdstuk 4] 

A4: Vanaf 2017 willen wij ook beschikken over een jaarkalender met activiteiten. Deze kalender zullen 

we dan ook breed verspreiden onder de Nivon-leden, door de kalender te versturen naar alle Nivon-

accommodaties, ze op te nemen in de rubriek www.nivon.nl/activiteiten in de Toorts en ze daarnaast 

ook te vermelden op de eigen website eikhold.nivon.nl. We bieden op die jaarkalender ook graag 

ruimte aan activiteiten die georganiseerd worden vanuit het landelijke Nivon-netwerk. Een voor de 

hand liggend thema/profiel voor Eikhold is 'Europa'. [hoofdstuk 3, 9,10,12] 

A5: Voor de meeste vrijwilligers bij Eikhold willen we doorgaan met het werven via de lokale kanalen. 

Een uitzondering moet worden gemaakt voor de coordinator activiteiten; die willen we voortaan 

aantrekken vanuit de groep van echte Nivon-leden. Huiswachten zullen op beide manieren worden 

geworven, al is er een voorkeur voor echte Nivon-leden. [hoofdstuk 8,10] 

As: We hebben daarom een vacature ingesteld voor een coordinator activiteiten, die we bewust niet 

langer willen beleggen bij een van ons, maar bij iemand die reeds volop actief is binnen het landelijke 

Nivon-netwerk. We hebben daarbij een voorkeur voor iemand uit Limburg, maar als het niet lukt om 

die te vinden, dan kan dat ook iemand zijn uit een ander deel van Nederland. Samen met lokale 

vrijwilligers zou deze coordinator activiteiten een sleutelrol moeten gaan vervullen bij het realiseren 

van een activiteitenagenda. Binnen de BHC werkt de coordinator activiteiten vooral samen met de 

aanmeldsecretaris en met de secretaris. [hoofdstuk 10,12] 

A7: Wij hebben de doelstelling geformuleerd om in de komende jaren de bezettingsgraad te 

verhogen naar 40%. Als het mogelijk is, mag deze daarna nog verder groeien, maar we willen nu een 

doel stellen dat naar onze mening haalbaar is. De hiervoor geformuleerde actiepunten zouden 

hiervoor toereikend moeten zijn. Daarmee zal ook de financiele positie van Eikhold verbeteren. 

[hoofdstuk 7] 

As: In het najaar van 2016 willen we werken aan een actieplan om het interieur van de villa wat op te 

frissen, compleet met een haalbare begroting. De uitvoering van dat plan zou in 2017 moeten 

worden gerealiseerd. [hoofdstuk 8] 

A9: Met het Centraal Bestuur is overeenstemming bereikt om de organisatie van de Beheercommissie 

structureel aan te passen. Deze zal vanaf 1 juli 2016 bestaan uit vijf leden (voorzitter, secretaris, 

penningmeester, twee vertegenwoordigers van de coordinatoren). De overige coordinatoren worden 

goed geinformeerd over agenda en besluitvorming en kunnen op verzoek van de BHC (of van 

henzelf) deelnemen aan de maandelijkse besprekingen van de BHC. Besluitvorming in de BHC 

gebeurt in het algemeen op basis van unanimiteit, maar kan bij wijze van uitzondering ook door 

hierover te stemmen; alleen de vijf leden hebben formeel stemrecht. Deze nieuwe werkwijze wordt 

na een jaar geevalueerd en hierover wordt ook gerapporteerd. [hoofdstuk 12] 
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Ai0: De werkwijze van de beheercommissie zal professioneler worden aangepakt door te werken met 

duidelijke agenda's, besluitvorming van belangrijke zaken op basis van beleidsnotities die vooraf 

beschikbaar zijn, goede notulen met een heldere beschrijving van genomen besluiten en daaruit 

voortvloeiende actiepunten en een bijbehorende actiepuntenlijst. Ook zullen we gaan werken met 

een bestuurlijke jaaragenda, waar jaarlijks terugkerende onderwerpen van te voren zijn ingepland. 

[hoofdstuk 12] 

An : Om het aantal huiswachten te vergroten zullen we vooral een beroep moeten doen op de Nivon-

leden van buiten de provincie. Daarbij zijn acties nodig vanuit Eikhold (coordinator huiswachten) 

maar is ook ondersteuning van het landelijke bestuur van het Nivon dringend gewenst. Medewerking 

van het CB is inmiddels toegezegd. [hoofdstuk 8] 

An: Er moet in 2017 een concreet plan worden ontwikkeld hoe we de komende jaren een omslag 

gaan maken in het terugbrengen van ons energiegebruik. Daarbij kan worden gedacht aan het 

aanbrengen van dubbele beglazing, het aanbrengen van zonnepanelen, etc. Dat vergt een forse 

investering die slechts in stappen kan worden terugverdiend. Dit plan zal niet door Eikhold worden 

ontwikkeld, maar door BOOM uit Delft, [hoofdstuk 11] 

A13: Elk jaar wordt door de penningmeester en secretaris een notitie geschreven over de beheersing 

van de verschillende kostenposten. Deze activiteit wordt opgenomen in de bestuurlijke jaaragenda. 

[hoofdstuk 11,12] 

A14: Met het Centraal Bestuur is overeenstemming bereikt over het gebruik van licht alcoholische 

dranken binnen Eikhold, zowel door gasten als door onze vrijwilligers. [hoofdstuk 4, 8] 

Ai5: We zullen blijvend aandacht besteden aan de website eikhold.nivon.nl, zodat deze actueel en 

aantrekkelijk blijft voor bezoekers. De activiteiten op Facebook zullen worden gecontinueerd en er 

zullen meer bijdragen komen op ons YouTube-kanaal. [hoofdstuk 6] 

Ais: We gaan opnieuw proberen om contact te leggen met de afdeling Zuid-Limburg van het Nivon. 

Wij willen hen aanbieden hun reguliere vergaderingen in Eikhold te houden in plaats van Maastricht. 

Wij verwachten hier niet veel van. We zullen ook contact zoeken met de Nivon-leden uit Limburg, 

maar vooral om te onderzoeken of daar nog actieve Nivon-leden onder zijn die willen bijdragen aan 

onze activiteitenkalender. [hoofdstuk 5,10] 

A17: Elk jaar wordt door de penningmeester en secretaris een notitie geschreven over de mogelijke 

verhoging van de inkomsten. Behalve het verhogen van de bezettingsgraad worden daarbij ook 

andere inkomsten meegenomen, zoals verkoop uit toko, structurele verhuur van ruimten, etc. Deze 

activiteit wordt opgenomen in de bestuurlijke jaaragenda. [hoofdstuk 7,12] 

Aia: We willen op Eikhold gaan experimenten met een enqueteformulier dat alle gasten van Eikhold 

bij vertrek mogen invullen en waarbij we via de huiswachten zullen stimuleren dat het ook echt 

wordt gebruikt. Het kan een voorloper zijn van een landelijk ingevoerd kwaliteitszorgsysteem. 

[hoofdstuk 5] 
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13.3 Tot slot 

We hebben bij Eikhold het gevoel dat we door het schrijven van dit rapport veel hebben bereikt. We 

hebben onszelf een spiegel voorgehouden en die was soms lastiger om naar te kijken dan we vooraf 

hadden gedacht. 

Figuur 13.1 Kijken in de spiegel is lastiger dan je denkt. 

(bron: La reproduction interdit - Rene Magritte). 

Het voorstel van het Centraal Bestuur om bij dit proces van zelfreflectie gebruik te maken van het 

Business Model Canvas heeft naar onze mening goed gewerkt. Door achtereenvolgens alle aspecten 

van het BMC met elkaar te bespreken, zijn naar onze mening vrijwel alle belangrijke zaken de revue 

gepasseerd. Al deze onderdelen hebben we geanalyseerd en hierover een mening gevormd en de 

hierop gebaseerde conclusies en actiepunten zijn vervolgens in dit rapport beschreven. 

We kunnen daarom het Business Model Canvas aan het Nivon aanbevelen voor het geval ook andere 

Nivon-accommodaties of -afdelingen de behoefte voelen zichzelf eens aan een nader onderzoek te 

onderwerpen. Mogelijk kan dit rapport daarbij een inspiratiebron zijn. 

We denken door het schrijven van dit rapport ook meer begrip te hebben gekregen voor wat het 

Centraal Bestuur van ons verwacht. Maar we hopen ook dat het rapport meer begrip bij het CB zal 

opleveren over onze - relatief lastige - positie, in het bijzonder wat betreft het zeer lage aantal 

Nivon-leden in de provincie en wat dat voor effecten heeft. En ook hopen we op wat meer 

waardering van hoe we ondanks die nadelige uitgangspositie toch in staat zijn de boel hier in het 

diepe zuiden goed draaiende te houden. De zeer positieve reactie van het CB op dit rapport 

beschouwen we als een blijk van waardering en begrip voor onze positie. 

Wij willen graag lid zijn en blijven van de Nivon-familie en hopen dat met dit document te hebben 

duidelijk gemaakt. Maar we zullen wel nooit helemaal hetzelfde worden als 'daarboven'. 
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Bijlage 1 

Leden van de Werkgroep vemieuwing Eikhold 

Raymond Gouder de Beauregard, coordinator vrijwilligers 

Richard Siroen, penningmeester 

Diana Snijders, aanmeldsecretaris 

Peter Snijders, voorzitter 

Wim Warmerdam, adviseur 

Frank Wester, secretaris werkgroep (vanaf 1-2-2016) 

Tim Wilberts, coordinator tuin 
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Bijlage 2 

Leden van de Beheercommissie Eikhold (per 1-5-2016) 

Frans Deumens, coordinator PR 

Marijke Duijsens, coordinator huishouding en coordinator huiswachten 

Raymond Gouder de Beauregard, coordinator vrijwilligers 

Toon de Jong, coordinator technische dienst 

Richard Siroen, penningmeester 

Diana Snijders, aanmeldsecretaris 

Peter Snijders, voorzitter 

Paul Thewissen, coordinator ARBO 

Sacha Varsi, secretaris 

Wim Warmerdam, adviseur 

Frank Wester, secretaris werkgroep vemieuwing Eikhold 

Jet Werner, vice-penningmeester 

Tim Wilberts, coordinator tuin 
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