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Inleiding 
Het Centraal Bestuur van Nivon Natuurvrienden biedt u hierbij het Jaarverslag 2019 aan.  
Het betreft een overzicht van activiteiten onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bestuur (CB), het 
Landelijk Bureau, Eerlijk & Groen, Reizen & Kampen, en NivonJong. Bovendien treft u een terugblik aan 
van het reilen en zeilen binnen de Nivon-accommodaties. 
Alle Beheercommissies van de natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen hebben een eigen verslag 
ingeleverd. Meer uitgebreide overzichten van de stand van zaken over 2018 zijn mogelijk te vinden op de 
websites van de afzonderlijke accommodaties.  
 

Het Jaarverslag van lokale/regionale afdelingen, andere dan de hierboven vermelde werkgroepen en 
overige landelijke activiteiten wordt in het najaar van 2020 aangeboden, aangezien de regionale afdelingen 
hun algemene ledenvergadering doorgaans in het voorjaar houden en daarom niet nu al verantwoording 
kunnen afleggen over activiteiten. Deze verandering in verslaggeving hangt samen met de doorgevoerde 
deconsolidatie van de jaarrekening van de Vereniging Nivon in 2017. 
 

Naast een inhoudelijk deel bevat dit document de Financiële Jaarverslagen 2019, die worden 
afgesloten met de Controleverklaringen van de accountant.  

 

Nivon als geheel 
Nivon Natuurvrienden is een vrijwilligersorganisatie. Meer dan duizend vrijwilligers doen het werk. 
Zij zijn het menselijk kapitaal van de vereniging. Alleen het landelijk bureau telt een klein aantal 
bezoldigde medewerkers.  
 
Nivon is een geheel met verschillende delen. Ze vormen met elkaar een “diamant met veel facetten, waarbij 
sommige vlakken wel meer glanzen dan de andere”. Binnen de vereniging zijn meer dan twintig lokale / 
regionale afdelingen actief, van Fryslân tot de Drechtsteden. Zij verbinden de leden aan de organisatie met 
een reeks van activiteiten – van wandelingen tot een buitenlandse vakantiereis, van creatieve bezigheden 
tot museumbezoek, lezingen en debatten, enz.  
Er zijn landelijke werkgroepen: ze zijn onder andere verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van 
de Vrouwencursusweken, een vakantieweek voor senioren, sport en reizen, vakantieactiviteiten voor 
kinderen en jongvolwassenen, en het Pika-festival (vh Pinksterkamp). Er is een Zang- en Muziekgilde. Een 
werkgroep houdt zich bezig met de rijke historie van de organisatie.  
Vrijwilligers van Nivon Natuurvrienden beheren en onderhouden vijf langeafstandswandelpaden (LAW) en 
zeven streekpaden. Het bekendste LAW is het Pieterpad, dat ondergebracht is in een aparte stichting.  
Nivon-jongeren van 18 tot 30 jaar zijn verenigd in de afdeling NivonJong. 
 

Het G.W. Melchersfonds is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een werkgroep 
organiseert, met financiële steun vanuit dit fonds en van enkele grote sponsors, sociale groepsvakanties 
voor vluchtelingen en voor gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Het bestuur van de 
stichting is gelijk aan dat van de Vereniging Nivon. De stichting brengt een eigen jaarverslag uit.  
 

Het bestuur van het Jan P. Blijdestijnfonds maakt financieel op bescheiden schaal initiatieven van 
plaatselijke Nivonafdelingen en van werkgroepen mogelijk.  
 

Nivon Natuurvrienden maakt deel uit van een internationaal natuurvriendennetwerk met duizend 
accommodaties. Naturefriends International (NFI) is een koepel met ongeveer 45 landelijke lidorganisaties. 
NFI is lid van de 'Green 10', een platform voor de 10 grootste Europese milieuorganisaties. NivonJong is 
aangesloten bij de internationale jongerenorganisatie YINF.  
 

Naast de ledenvereniging is de tweede belangrijke Nivon-poot de Stichting Natuurvriendenhuizen en 
Kampeerterreinen. Binnen deze stichting vallen de dertien natuurvriendenhuizen en zeven 
kampeerterreinen.  
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Centraal Bestuur 
Het Centraal Bestuur bestond in 2019 uit: Jos Bras (penningmeester, tot april ‘19), Ypke Huisman 
(penningmeester, benoemd in nov. 19), Gerard de Jager (secretaris tot nov. ‘19, voorzitter 
Bestuurscommissie Verenigingszaken, klachtencoördinator, historie), Herbert Boerendonk (landelijke 
activiteiten, w.o. reizen en jongeren), Annemarie Borghuis (voorzitter Bestuurscommissie Accommodaties, 
tot nov. 19), Jan Willem Kylstra (vanaf april ’19, secretaris in nov. ‘19), Ben Lindeman (o.a. juridisch), Mieke 
Minkes (wandelen), Henk Schaaf (voorzitter, wnd. penningmeester april-nov. ’19, communicatie), Christa 
Schep (Nivon Academie, sociale groepsvakanties) en Han Verschuur (internationalisering).  
 

Een ernstige slag voor het CB en de vereniging als geheel was het onverwacht overlijden van Jan Willem 
Kylstra op 15 december. Op deze dag was hij – nauwelijks een maand in functie als algemeen secretaris – 
nog bezig met de voorbereiding van een volgende bestuursvergadering. We hebben Jan Willem leren 
kennen als een bijzonder beminnelijk mens, met een sterke inhoudelijke inbreng.  
 
Drie commissies adviseren het CB over beleidsaspecten.  

 De Bestuurscommissie Accommodaties behandelt alle onderwerpen aangaande de natuurvrienden-
huizen en kampeerterreinen. Veelal op basis van werkbezoeken aan de Beheercommissies van de 
Nivon-accommodaties.  

 De Bestuurscommissie Verenigingszaken buigt zich over kwesties m.b.t. de afdelingen en geledingen. 
Beide commissies vergaderen maandelijks.  

 De Financiële Commissie geeft – gevraagd en ongevraagd – advies. Ze vergadert vier maal per jaar, in 
aanwezigheid van o.m. de landelijk penningmeester.  

 

De vereniging kent bovendien een Commissie van Beroep, die op verzoek kan optreden bij ernstige 
geschillen tussen leden en het CB. De commissie is in 2019 eenmaal in actie gekomen, nadat de voorzitter 
van een beheercommissie bezwaar had aangetekend tegen het CB-besluit om hem niet voor herbenoeming 
in aanmerking te laten komen. De commissie heeft in een rapport het CB “onzorgvuldig bestuur” verweten. 
Het Centraal Bestuur heeft zich met deze conclusie kunnen verenigen.  
 

Situatie 2019 
Het CB kijkt opnieuw terug op een jaar met een gunstig financieel resultaat. De inkomsten zijn in 2019 weer 
zichtbaar gestegen, de uitgaven op diverse terreinen drastisch verminderd. De activiteiten bij 
energiebesparing hebben, samen met kostenreductie, een duidelijk effect gesorteerd.  
 

Nivon Natuurvrienden stond er dankzij verantwoord financieel beleid ook in 2019 goed voor. Dit is 
mede te danken aan de inzet van alle vrijwillig werkende Nivonleden in de accommodaties, binnen 
werkgroepen en afdelingen.  
 

Voor de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen was er een zekere ruimte voor investeringen. 
In beginsel wordt elke verdiende euro in hetzelfde jaar nog ingezet ter verbetering en vernieuwing van de 
accommodaties. Volop is ingezet op verduurzaming.  
 

De vereniging Nivon ziet het aantal leden al gedurende enkele jaren toenemen. Dit is niet in de laatste 
plaats een gevolg van de actie “Kinderen gratis”, aanpassing van de lidmaatschapstarieven en de 
overnachtingsprijs in de Nivon-accommodaties. In oktober werd de grens van 20.000 leden gepasseerd; 
een groei met ongeveer 3.500 ten opzichte van 2016. Vooral gezinnen met jonge kinderen kunnen 
goedkoper meer keren per jaar in de huizen en op kampeerterreinen logeren. Dit leidde tot een hogere 
bezettingsgraad in de natuurvriendenhuizen en op veel van onze kampeerterreinen. 
 

Enkele accommodaties maken zich bekend via Booking.com. In 2019 is een ledenactie die recht geeft op 
een gratis midweek in een van de accommodaties voortgezet. 
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Nivon 95 
De Vereniging Nivon is voortgekomen uit het in 1924 opgerichte 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO). In 2019 is met een 
aantal speciale activiteiten het 95-jarig bestaan van de vereniging 
gevierd. Het jubileumjaar is officieel geopend met een Jaarmarkt in 
het Koos Vorrinkhuis, op 6 april. Hier presenteerden Nivon-
afdelingen en -werkgroepen zich. Met een groot spandoek in het 
centrum van Lage Vuursche werden wandelaars en fietsers attent 
gemaakt op de gebeurtenissen. Zij werden gastvrij ontvangen en 
konden meedoen bij enkele attracties.. 
Er is extra budget uitgetrokken voor een uitgebreider programma 
van het jaarlijkse vierdaagse Pika-festival (Pinksterkamp) op het 
kampeerterrein Het Hallse Hull te Eerbeek. We verwelkomden er 
een groep jongere natuurvriendenhuizen uit andere Europese 
leden als gast.  
Ook de Vrouwencursusweken konden profiteren van het lustrum-
fonds. Regionale afdelingen hielden eveneens speciale bijeenkomsten in het kader van Nivon-95.  
Medio december was er een geslaagde reünie in het voormalig “Ons Honk” te Lage Vuursche, voor 
Nivonleden die hier – vaak jaren achtereen – jongerenactiviteiten hebben meegemaakt.  
Ook in de eerste helft van 2020 zullen nog diverse extra activiteiten plaatsvinden in het kader van de 
lustrumviering.  
 

Wat is er in 2019 gepasseerd in de CB-vergaderingen? 
Een greep uit de acties en genomen besluiten: 
 

Accommodaties 
 De Bestuurscommissie Accommodaties legt werkbezoeken af aan beheercommissies. 

 Het effect van de ledenactie Midweek Gratis is gemeten; de voorwaarden zijn op verzoek van de 
aanmeldsecretarissen aangepast.  

 Nivon tekent een convenant met de Breda University of Applied Sciences (BUAS). In het kader van een 
afstudeerproject brengen studenten rapport uit over onze natuurvriendenhuizen. 

 Offertes voor onderhoudswerk bij natuurvriendenhuizen worden goedgekeurd. 

 Ook gaat het CB akkoord met grote investeringen in huizen, waaronder de bouw van een lift in het 
Zeehuis.  

 Een weiland naast het natuurkampeerterrein De Grutto in Midden-Delfland wordt aangekocht.  

 Op het terrein van de natuurvriendenhuizen De Kleine Rug en Krikkenhaar komen nieuwe 
trekkershutten. 

 De ervaringen met Booking.com worden geëvalueerd. 

 Nieuwe leden van beheercommissies (BHC) van Nivon-accommodaties worden benoemd, na te zijn 
voorgedragen door de BHC’s.  

 De organisatie ‘Reis met je hart’ krijgt voor een jaar een gratis standplaats op Het Hallse Hull. 
 Het CB besluit het Lebbinkhuis in Hall als zogeheten ‘kluswoning’ permanent te verhuren.  
  

Vereniging 
 Centraal bankieren: Afdelingen kunnen hun financiële reserves (tegen een aantrekkelijker rente) tijdelijk 

stallen op de bankrekening van de Vereniging Nivon. Het CB heeft de spelregels en procedure 
vastgesteld. De rekenrente zal tussen de 3 en 4% zijn en worden uitbetaald als het geld langer dan 
negen maanden op de rekening staat.  

 Voor de werkgroep Sociale Groepsvakanties is een gedragscode vastgesteld. 

 Gewerkt is aan versterking van de positie van NivonJong. 

 Er zijn opdrachten geformuleerd voor een speciale bezoldigde “jongerenwerker” op het landelijk bureau. 
 De statuten van de Vereniging Nivon zijn aangepast. De Financiële Commissie en NivonJong zijn erin 

opgenomen. Met het opnemen van het Financieel Statuut in het huishoudelijk reglement wordt de nieuwe 
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werkwijze geïnstitutionaliseerd. 

 Bij wijze van eindejaarsattentie ontvangen de vrijwilligers van de Nivon-wandelpaden een uitnodiging 
voor de komende Fiets- en Wandelbeurs. 

 Op een Bestuursdag in augustus schetst het CB de contouren van een Meerjaren Beleidsplan voor de 
jaren 2020-2024. 

 De Bestuurscommissie Verenigingszaken onderhoudt contact met regionale afdelingen. 

 Een groep Nivonleden neemt deel aan de grote Klimaatmars in Amsterdam. 

 De deelname met een originele stand op de Fiets- en Wandelbeurs is succesvol. Op de beurs worden 
twee nieuwe wandelgidsen gepresenteerd. 

 Met Wandelnet zal een nieuwe samenwerkingsrelatie worden aangegaan. 

 Op initiatief van een Friese werkgroep bereidt Nivon een nieuw ‘eigen’ streekwandelpad voor: het 
Stellingenpad. 

 Er wordt een speciale vakantieweek gehouden voor oudere tientjesleden. 

 Het CB vaardigt enkele Centraal Bestuursleden af naar de NFI-jaarvergadering en bijeenkomsten van 
het verband van Duitse natuurvriendenhuizen. 

 De website wordt grondig vernieuwd. Het nieuwe design wordt aanvankelijk gevuld met het één-op-één 
plaatsen van bestaande teksten. 

 Het CB ondertekent een Europese petitie voor belasting op kerosine voor het luchtverkeer. 

 Het Landelijk bureau voert een nieuw systeem voor de ledenadministratie in. 

 Een nieuw bestuur van NivonJong gaat van start. 

 Het CB wil activiteiten voor alleengaanden opnieuw bevorderen. 
 
 

 

 

 

 

Landelijk bureau  
Het Landelijk Bureau verleent in brede zin faciliteiten aan de Nivon-organisatie.  
Er gebeurt van alles: financiële en ledenadministratie, vernieuwing van ICT, professioneel in- en 

extern communiceren, verzorging van drukwerk, de coördinatie van overlegvormen binnen Nivon, 

enzovoort. 
 

Ledenadministratie 
Een bijzondere ontwikkeling zijn de mutaties in de ledenaantallen geweest. Kenmerkten de afgelopen jaren 
zich door veel opzeggingen (iets wat administratief weinig werk oplevert), ook in 2019 nam het aantal leden 
fors toe. Dat had ook een keerzijde. Meer leden betekent meer administratieve werkzaamheden, meer 
ledencontacten, meer postzendingen, etc. Dit werd financieel wel gecompenseerd door meer 
contributieomzet, maar met dezelfde personele bezetting was dit niet bij te houden. In 2019 zijn daarop dan 
ook wat extra uren ingekocht.  
De introductie van de ledenmodule in 2019 zou de administratieve druk in het tweede halfjaar verminderen, 
echter de toename van het aantal leden bleef onverminderd doorgaan. Van verminderde druk was dan ook 
geen sprake. 
 
 
 

Oproep: verklein onze voetafdruk 
 

Nivon Natuurvrienden heeft zich aangesloten bij een 
oproep om onze “ecologische voetafdruk” in tien jaar tijd 
drastisch te verkleinen. Met dertig andere organisaties 
op het gebied van natuur en milieu, nieuwe economie 
en mensenrechten hebben we op 22 februari 2019 een 
petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin 
wordt aangedrongen op maatregelen die verder gaan 
dan het verminderen van de CO₂-uitstoot. Het gaat om 
méér dan klimaat, namelijk de totale kwaliteit van leven.  
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Communicatie 
Ook in 2019 is veel tijd en energie gestoken in de “digitale bereikbaarheid’. Zo is weer ingezet op het 
verkrijgen van meer e-mailadressen van onze leden, meer volgers op Facebook, Twitter en Instagram, en 
wordt actief ingespeeld op berichten die in het land verschijnen over de Nivon-organisatie. De monitoring is 
een belangrijk onderdeel geworden van het communicatiebeleid. Dit zal ook 2020 verder worden 
uitgebouwd. 
 

Primo september 2019 werd de vernieuwde website geïntroduceerd. Sneller, veiliger en beter vindbaar. Dit 
is fase 1 in het traject om alle Nivon-subsites (± 80) om te bouwen. Fase twee zal in het tweede kwartaal 
van 2020 worden opgestart. 
 

Activiteiten 
Een aantal bijzondere (extra) projecten werden in 2019 door 
verschillende medewerkers opgepakt, zoals: 

 Begin 2019 was de oplevering van een nieuwe 
ledenmodule, als onderdeel van het Tommy 
reserveringspakket. In 2019 is dit breder uitgerold binnen 
de Nivon-organisatie. Dit zal in 2020 verder worden 
afgerond. 

 Het heruitgeven van de wandelgidsen; Overijssels 
Havezatenpad, Drenthepad , Brabants Vennenpad en 
Pieterpad I. 

 De voorbereiding van een boekje over fietsen langs 
natuurvriendenhuizen (verschijnt in februari 2020)..  

 Het vormgeven van de stands en bemensing van zowel de 
Vakantiebeurs als de Fiets- en Wandelbeurs. 

 Het ontwikkelen van een Nivon jeugdpaspoort (gereed 
eerste kwartaal 2020). 

 Faciliteren van een fors aantal stageplaatsen-
afstudeeropdrachten van studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS). 

 Het aanstellen van nieuwe ledenadministrateur (na een dienstverband van ruim dertig jaar nam de 
ledenadministrateur afscheid). 

 Aanstellen van een projectleider NivonJong. 
 

Aandacht voor duurzaamheid 
Ook in het dagelijks reilen en zeilen van het Landelijk Bureau speelt duurzaamheid een grote rol. De te 
verbruiken hoeveelheden briefpapier, de oplage van het ledenblad Toorts en van folders, ledenpassen en 
dergelijke, zijn enorm. Dit geldt uiteraard ook voor het verpakkingsmateriaal.  
De eerste in 2019 verschijnende Toorts was niet meer in plastic verpakt en is gedrukt op nog duurzamer 
papier. Ook alle folders, briefpapier e.d. zijn aangepast.  
Gebleken is dat het begrip ‘’duurzaam’’ rekbaar is. Belangrijk is dat er een goede combinatie blijft van 
praktisch, kwaliteit en duurzaamheid. Het optimum lijkt daarbij gevonden voor het Nivon-drukwerk.  
 

Personeel 
De bezetting van het Landelijk Bureau heeft in 2018 behoorlijke wijzigingen ondergaan. Dit was deels 
voorzien.  
Het ziekteverzuim was evenals 2018 verwaarloosbaar laag. Op geen enkele wijze is gebleken dat er in 
2019 werkgerelateerd ziekteverzuim is geweest. 
In 2019 is geen ongewenst gedrag gerapporteerd en is er ook geen gebruik gemaakt van de externe 
vertrouwenspersoon. 
De verdeling vrouwen/mannen bedroeg eind 2019 6/1 . 
 

Overleg: Voor het Landelijk Bureau is er het zogeheten LB- overleg, waaraan alle medewerkers deelnemen 
en wat in de regel eens per vier weken plaatsvindt. Dit stond doorgaans in het teken van praktische zaken. 
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Risicoparagraaf 
Zowel in de Vereniging Nivon als binnen de Stichting Natuurvriendenhuizen en 
Kampeerterreinen worden activiteiten ontwikkeld die kunnen leiden tot het ontstaan van 
risico’s.  
Het is ondenkbaar dat elk te bedenken risico kan worden ondervangen, maar beide organisaties streven 
naar een hoge mate van risicobeperking c.q. -beheersing. 
Voor beide organisaties geldt dat deelname aan het economisch verkeer veelal financiële risico’s met zich 
meebrengt. Deze risico’s worden in grote mate beperkt door zaken te doen met bonafide bedrijven. Bij 
opdrachten boven de € 5.000,- worden meerdere offertes opgevraagd en voordat opdracht kan worden 
verleend dient het Centraal Bestuur een besluit te nemen. 
Op het gebied van financiële risico’s biedt het Financieel Statuut de nodige waarborgen. Dit statuut is 
vastgesteld in de Nivonraad. 
 

Uiteraard is ook een deel van de risico’s af te dekken met verzekeringen. De gehele Nivon-organisatie is 
goed verzekerd op de onderdelen die er toe doen. Er zijn polissen afgesloten voor opstal en 
landbouwmaterieel, voor bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen inzittenden, tot overlijden. Ze worden 
door een externe partij gemonitord.  
Weliswaar heeft Nivon Natuurvrienden een beperkt aantal medewerkers; de vele duizenden vrijwilligers 
dienen echter de zekerheid te hebben dat zij nooit financiële schade hoeven te lijden als gevolg van hun 
inzet voor het Nivon. 
 
Niet alle financiële risico’s zijn af te dekken, in belangrijke mate veroorzaakt door de beperkte 
organisatieomvang. In dit kader valt te noemen de betalingsbevoegdheid van de directie. Het bestuur is 
zich hiervan bewust. Hierin is voorzien door invoering van het zogenoemde “vier-ogenprincipe”. Gebleken 
is echter dat dit in 2019 onvoldoende in praktijk is gebracht, waarna het CB heeft besloten dit principe nu in 
2020 tot uitvoering te brengen.  
 

Naast financiële risico’s kennen de organisaties ook andere risico’s. Voor het Nivon onder andere: 
 

Organisatie reizen: Het risico wordt beperkt door geen reizen te laten begeleiden door ongeschoolde 
begeleiders, deelnemers te wijzen op hun fysieke mogelijkheden in relatie tot de te ondernemen reis en een 
goede achtervangregeling indien een reis vertrekt / vertrokken is. 
 

Personeelsbeleid: Op het gebied van Arbo en verzuim voldoet Nivon aan alle verplichtingen die gevraagd 
kunnen worden van een professionele organisatie. We hanteren de cao Sociaal Werk waarin veel aandacht 
is voor levensloopbestendige arbeidsomstandigheden. In februari 2020 zal opnieuw een RIE (risico-
inventarisatie en -evaluatie) worden opgesteld. 
 

Gezondheid: Voor de stichting geldt onder andere legionellapreventie. Het risico van besmetting is 
aanwezig. Deze risico’s zijn geïnventariseerd, er zijn beheersplannen opgesteld die worden nageleefd en 
de periodieke controles van de watermonsters worden centraal beoordeeld en indien nodig wordt er direct 
actie ondernomen. 
 

Brandmeldingen: In onze accommodaties is het van groot belang dat de signaleringssystemen op orde 
zijn. Zowel de noodverlichting als de brandmeldinstallaties voldoen aan de modernste eisen en keurmerken. 
Indien afwijkingen worden geconstateerd is dit direct aanleiding tot ingrijpen. 
 

Speeltoestellen: goed onderhoud en vaststellen dat de speeltoestellen veilig kunnen worden gebruikt is 
noodzakelijk en gelukkig vanzelfsprekend. Ook in 2019 vond een integrale keuring plaats en hebben 
reparaties plaatsgevonden. 
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Afhandeling klachten  
Het Centraal Bestuur heeft een functionaris benoemd die het afhandelen van klachten 
coördineert. 
Als klachten binnenkomen worden deze serieus genomen en serieus afgehandeld. Als lid van het Centraal 
Bestuur treedt Gerard de Jager al een aantal jaren op als klachtencoördinator. Nadat hij is teruggetreden 
als CB-lid wil het CB hem ook in de toekomst, onder verantwoordelijkheid van het CB, inzetten als 
klachtencoördinator.  
 

Bij het reageren op klachten worden twee uitgangspunten gehanteerd: 
1. We doen ons best om leden en gasten te behouden; 2. We proberen van klachten en opmerkingen te 
leren. 
Het aantal klachten dat bij Nivon Natuurvrienden binnenkomt is niet erg groot, in verhouding tot het aantal 
leden en het aantal gasten en gebruikers. Een aantal vragen en klachten komt binnen bij de balie van het 
Landelijk Bureau en wordt doorgestuurd naar de geleding die het betreft, en wordt daar afgehandeld.  
Veel vragen en problemen worden rechtstreeks opgelost door de functionarissen in de accommodaties en 
in de beheercommissies. En zo hoort het ook. Maar soms raakt een klacht of een vraag zoek. Niet 
verwonderlijk, want iedereen doet het onbetaald en naast andere werkzaamheden. Wij brengen vraag en 
antwoord dan weer bij elkaar. 
 

In een aantal gevallen zijn mensen die ons benaderen met een klacht niet tevreden met de reactie van de 
direct betrokken geleding. Dan kijkt de klachtencoördinator er nog eens naar, gaat in overleg met de 
betrokkenen (klager en geleding) en wordt er een oplossing gezocht en gevonden. Soms lukt dat niet, omdat 
de indiener van een klacht niet op een redelijke manier tevreden te stellen is of meer verwacht dan reëel is. 
 

In 2019 is aan alle aanbieders van diensten binnen Nivon gevraagd een tekst in de relevante publicaties op 
te nemen over het indienen van klachten en over de wijze waarop ze worden afgehandeld. 
Ook staat op een aantal plaatsen in publicaties vermeld dat desgevraagd hulp kan worden geboden bij het 
indienen van een klacht. 
 

Over welke problemen werd de klachtencoördinator in 2019 benaderd:  
Er wordt geklaagd over de misverstanden en over de bejegening met en van de aanmeldsecretaris of de 
gastheer/-vrouw. 
Er wordt geklaagd over het reserveringssysteem. Als een huis vol is werden geen alternatieven aangereikt 
en moest men alles opnieuw intikken.  
Een aantal malen wordt geklaagd over het verschijnsel dat individuele leden grote moeite hebben om in 
een weekend in een natuurvriendenhuis te verblijven. Het is vol, omdat een (externe) groep het hele huis 
heeft afgehuurd, of een groep is dusdanig manifest aanwezig dat het voor de individuele leden niet prettig 
is om in dat huis te vertoeven. 
Een aantal keren hadden groepen een andere verwachting van de mogelijkheden van een accommodatie 
dan onze bedoeling is. Dat doet zich voor bij feestelijke bijeenkomsten. 
Een aantal malen was sprake van gasten die zelf geen woning hebben en rondtrekken langs 
accommodaties, waaronder natuurvriendenhuizen, waar zij dan langere tijd proberen te verblijven. Zij 
ontwikkelen zich dan al snel tot vaste gasten met extra privileges en hebben een exclusief hoekje voor 
zichzelf gereserveerd waar anderen weg moeten blijven. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 
Het beleid om het aantal vaste seizoenplaatsen op kampeerterreinen te verminderen werd door de 
gebruikers van vaste plaatsen niet met gejuich ontvangen. 
Eén klacht had betrekking op gehandicaptenvoorzieningen. Er zijn in onze accommodaties voorzieningen 
voor gehandicapten. Die zijn echter ook toegankelijk voor andere gasten. Gehandicapte gasten hadden 
hierop kritiek omdat een VN-richtlijn over toegankelijkheid voorschrijft dat er voorzieningen zouden moeten 
zijn die exclusief bestemd zijn voor gehandicapte gebruikers. Een richtlijn waar wij niet aan gehouden zijn 
en waar wij ook niet aan gehouden kunnen worden. 
De uitbraak van de eikenprocessierups heeft voor een aantal kampeerders vervelende gevolgen gehad. 
Hun vakantie verliep hierdoor aanzienlijk minder prettig dan de bedoeling was. Wij hebben in overleg een 
oplossing geboden. 
Er was een vraag over kinderactiviteiten. Waarom zijn die in het ene huis gratis en moet er in het andere 
huis betaald worden. 
 



10 

 

 

 Nivon Natuurvrienden, Jaarverslag 2019  

Er waren vragen die ook wel geïnterpreteerd kunnen worden als klachten over de toeslag die soms wel en 
soms niet in rekening wordt gebracht als een alleengaande alleen op een kamer wil verblijven. 
Er was een vraag over het in rekening brengen van een dagtarief aan een gast die, na een verblijf van een 
aantal dagen, ook de middag nog in het natuurvriendenhuis wilde doorbrengen. 
Er waren vragen en klachten over het uitblijven van het feestelijk uitreiken van een jubileumspeld. 
Er waren opmerkingen over het te warm of te koud zijn van de kamers in enkele natuurvriendenhuizen. 
 

Internationalisering  
2019 was, voor wat betreft 
onze internationale ambitie, 
vooral een jaar van 
consolidatie binnen het 
internationale 
Natuurvriendennetwerk.  
 

Tijdens het PiKa-festival ontvingen wij het bestuur van de Natuurvriendenjongeren Internationale, waarmee 
de samenwerking met NivonJong werd geïnitieerd. 
We hebben deelgenomen aan een landelijke en een regionale conferentie van Duitse natuurvriendenhuizen 
en een kadertraining voor bezoldigde beheerders van Duitse accommodaties. We hebben daar ons 
beheerconcept gepresenteerd en onze aanpak met betrekking tot duurzaamheid onder het GreenKey-label 
uiteen gezet. In dit verband vervult Nivon Natuurvrienden min of meer een gidsrol.  
Na de Oostenrijkse en de Duitse organisatie neemt Nivon qua ledental de derde positie in binnen de 
Natuurvrienden Internationale (NFI). Hoewel Nivon geen deel uitmaakt van het NFI-bestuur, proberen wij 
toch nadrukkelijk invloed uit te oefenen op het internationale beleid. Daartoe was gelegenheid tijdens de 
jaarlijkse NFI-conferentie in Heilbronn, in diverse Skype-conferenties met het NFI-presidium, het NFI-
bureau en andere aangesloten organisaties. 
 

Wij hebben bereikt dat al ruimschoots voor het jubileumcongres 2020 intensief vooroverleg wordt gepleegd 
om consensus te bereiken over het NFI-beleid voor de jaren 2021-2023. Het gaat om: een realistische 
financiering van de NFI; een structurele verhoging van de afdracht aan de internationale 
jongerenorganisatie; een sterkere zichtbaarheid van de NFI als één van de NGO´s die deel uitmaken van 
de Green 10; intensievere onderlinge communicatie en uitwisseling van good practice; ondersteuning vanuit 
het NFI-bureau bij de aanvraag van Europese stimuleringsgelden. 
 

Het initiëren van bilaterale samenwerking met de Natuurvriendenorganisaties in onze directe buurlanden 
verloopt stroperig. In de regio Twente bestaat belangstelling, maar aan de andere zijde van de grens lijkt 
het draagvlak daarvoor op dit moment te ontbreken. De Vlaamse Bergstijgers staan open voor 
samenwerking, maar dat heeft vooralsnog weinig respons opgeleverd bij onze bergsportgroepen. 
Tot slot hebben wij als lid van de stuurgroep van het NFI-klimaatfonds toegezien op een verantwoorde 
besteding van de middelen, waarover dit fonds beschikt.  
 

Nivon Academie  
De Nivon Academie is een centrale plek, waaruit een actueel scholingsaanbod wordt 
georganiseerd om leden te faciliteren en te ondersteunen in hun taken en behoeftes als 
actief lid. 
In alle scholingsactiviteiten wordt uitgegaan van de Nivonwaarden “Eerlijk, Groen, Sociaal en 
Verdraagzaam”. 
 

Scholing huis- terreinwachten 
Voortdurend melden zich nieuwe vrijwilligers aan als huis-/terreinwacht. Om hen toe te rusten op hun taken 
is er een jaarlijks aanbod aan scholingsdagen. De meeste mensen zijn voor de scholing al min of meer ter 
plekke ingewerkt, waardoor al enig inzicht bestaat in voorkomende praktijksituaties.  
In 2019 is tweemaal een tweedaagse scholing aangeboden aan huis-/ terreinwachten. Deze hadden van 8 
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tot 10 maart plaats in Krikkenhaar, met 25 deelnemers en van 9 tot 10 oktober in Banjaert, met 26 
deelnemers. 
Van de deelnemers is een kwart nog niet actief als huiswacht maar al wel aangemeld bij of in gesprek met 
de BHC van een huis of terrein. 
De waardering voor de uitwisseling van ervaringen, horen hoe anderen het doen, enz. is groot. Er is ruimte 
voor vragen over taken, administratie en organisatie. Ook het onderdeel geschiedenis van het Nivon is voor 
veel deelnemers nieuw en goed om te vernemen. 
 

Scholing en dating huis- en 
terreinwachten 
Het is belangrijk continue huis-
terreinwachten te werven. Nivon wil ook 
alleengaanden matchen en plaatsen. 
Om vrijwilligers die zich alleen 
aanmelden te ondersteunen en te 
faciliteren hebben het Koos Vorrinkhuis 
en Banjaert het initiatief genomen om 
voor deze doelgroep ook een 
tweedaagse te organiseren. Naast de 
training wordt aandacht wordt besteed 
aan kennismaken, samenwerken en 
matchen. Aan deze datingdagen hebben 
17 mensen meegedaan. Van de 
deelnemers zijn / waren er een aantal al 
actief als huis-/terreinwacht. 
 

Scholingsdag penningmeesters 
accommodaties 
De landelijk penningmeester heeft een 
dag aangeboden voor (nieuwe) 
penningmeesters van accommodaties. 

Tijdens de scholingsdag wordt het hele spectrum van activiteiten behandeld waarmee zij te maken krijgen. 
De dag is praktisch van opzet, persoonlijk en sterk interactief. Het geeft de deelnemers veel 
gereedschappen voor de uitvoering van hun taak en ook blijvende contacten met andere penningmeesters. 
Aan deze scholingsdag hebben vijf personen deelgenomen.  
 

EHBO / BHV / AED-training 
Het Centraal bestuur heeft besloten om, in overleg met de Beheercommissies, in alle accommodaties een 
AED te plaatsen. Informatie geven over en praktisch oefenen met een AED neemt weerstand en onbegrip 
weg bij de vrijwilligers. Om deze training te faciliteren zijn vanuit de Academie twee scholingsdagen op 
locatie georganiseerd. Daarnaast is binnen het Nivon een trainer gevonden die deze dagen kan verzorgen. 
In 2019 is in de Bosbeek en in het Zeehuis een dag geweest waaraan zo’n 35 mensen hebben 
deelgenomen. 
 

Jaarlijkse training- en ontmoetingsdag vrijwilligerscoördinatoren 
Voor de tweede keer is deze dag gehouden. Het doel is deels theorie over onderdelen in het 
vrijwilligersmanagement. Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek bespreking en uitwisseling. De veertien 
deelnemers hebben deze dag positief en als zinvol gewaardeerd. Hij zal dan ook jaarlijks worden 
aangeboden.  
 

Scholing op het gebied van communicatie / beeldmateriaal 
Een medewerker van het Landelijk Bureau heeft een workshop werken met het vormgevingssysteem Canva 
georganiseerd. Twaalf actieve vrijwilligers deden hieraan mee. De waardering ervoor was goed. Er bestaat 
duidelijk een behoefte aan het verwerven van meer deskundigheid. Als vervolg is er een digitaal team 
aangemaakt waar vragen gesteld kunnen worden en advies kan worden gevraagd. Tevens is een 
handleiding voor het werken met deze techniek opgesteld. 
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Wandelen 
Daar stond ´ie dan op de Fiets- en Wandelbeurs 2019 in Utrecht: de gloednieuwe stand van Nivon 

Natuurvrienden. Een origineel ontwerp in duurzame uitvoering. De stand trok veel aandacht.  

In 2019 zijn er wederom vernieuwde gidsen uitgebracht van drie Nivon-wandelpaden. Het Havezatenpad, 

het Drenthepad en het Brabants Vennenpad zijn alle drie in 2019 heruitgegeven in een geactualiseerde en 

vernieuwde vorm.  

Ook is de basis gelegd voor de vernieuwde Nivon-website. Veel onderdelen moeten daarin nog hun plek 

krijgen. De Landelijke Wandelwerkgroep (LWW) kon als eerste aan de slag gaan met het vernieuwen van 

de pagina’s op de site voor de wandelpaden. Er is een inventarisatie gemaakt van de onderdelen en 
functionaliteiten die hierop gewenst worden. Besloten is om voortaan de GPX-tracks van de wandelpaden 

via de website beschikbaar te stellen. In 2020 wordt het resultaat van deze inspanningen hopelijk zichtbaar. 

Belangrijk element in de vernieuwing is een betere performance van onze lange afstand-wandelpaden. Dat 

vraagt nog veel vrijwillige inzet.  

In 2019 is ook meer de nadruk komen te liggen op de verbinding tussen de activiteit wandelen en de 

natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Er zijn nu veertien tweedaagse wandelingen rondom de 

natuurvriendenhuizen. Waar dit niet het geval maar wel mogelijk is worden bij herziening van gidsen de 

LAW’s langs de NIVON-huizen en de kampeerterreinen geleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelnet 
De LWW kwam in 2019 enkele keren bijeen. Dit platform van padcoördinatoren startte in het voorjaar een 

kritische discussie over het ontbreken van interne professionele organisatorische ondersteuning. Men vond 

in meerderheid dat het Centraal Bestuur te afwijzend stond tegenover samenwerking met Wandelnet en 

daardoor de belangen van de wandelaar tekort deed. In reactie daarop zijn gesprekken gevoerd met 

Wandelnet over de mogelijkheid tot pragmatische ondersteuning door hun medewerkers, zonder de 

identiteit van Nivon te beïnvloeden. Het streven is om in het voorjaar van 2020 de afspraken vast te leggen. 

Deze toenadering past ook in het landelijk (overheids)beleid dat samenwerking stimuleert. Zo is in 2019 

een landelijk meldpuntroutes.nl ingevoerd, waarbij wandelaars, fietsers en – en een later stadium ook 

watersporters – omissies in routes kunnen melden.  

De vrijwilligers die betrokken zijn bij het creëren en markeren van de Nivonpaden ontvingen net voor 5 

december een bedankje op rijm, waarbij tevens een uitnodiging om gratis naar de Fiets- en Wandelbeurs 

2020 te gaan. Er zijn ongeveer 170 kaarten aangevraagd.  
 

Wandelen is binnen Nivon een zeer populaire bezigheid. Zeker in de afdelingen. Er zijn diverse wandelclubs 

en wandelcafés Een van de ideeën is om bedachte routes onderling uit te wisselen. Het wandelen verdient 

binnen Nivon in het algemeen een betere aansturing en meer aandacht. Om die reden is besloten tot het 

instellen van een Bestuurscommissie Wandelen. Deze zou in de eerste helft van 2020 moeten worden 

gerealiseerd.  
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Eerlijk en Groen  
Enkel glas het raam uit. 
Ook in 2019 is hard gewerkt om het energieverbruik van onze accommodaties te verminderen. De 
nadruk lag op isolatie, isolatie van leidingen, vervanging van enkel glas en het aanbrengen van 
spouwisolatie en bodemisolatie. 
 

Bijzonder was de vervanging van het enkel glas door isolerend glas bij Eikhold. Omdat de villa een 
rijksmonument is, is het glas niet vervangen, maar zijn achterzetramen geplaatst. In de slaapvleugel zijn 
nieuwe kozijnen geplaatst met HR++glas. Voor de verbindingsgang moest er zelfs een bouwkraan aan te 
pas komen, vanwege de grootte van de ruiten. Het ging ook even mis: één van de ruiten brak. Daar moest 
een nieuw exemplaar voor komen.  
Een andere grote investering was de vervanging van het enkel glas op de Hondsrug. Voor de grote zaal is 
gekozen voor driedubbel glas (tripleglas). Het plaatsen van nieuwe kozijnen met isolerend glas in de 
slaapvleugel staat voor 2020 op het programma. Bij het Hunehuis hadden de keuken en het 
huiswachtenverblijf nog enkel glas. Omdat dit ook een monument is, zijn roeden tussen de twee lagen glas 
geplaatst, zodat de raamverdeling hetzelfde blijft. In het Hunehuis zijn ook de ventilatoren voor de afzuiging 
van douches en toiletten vervangen door energiezuinige ventilatoren.  
Na het ABK-huis, de Bosbeek, Den Broam en het Koos Vorrinkhuis zijn nu ook bij de Banjaert, Morgenrood, 
het Hunehuis, het Zeehuis en Allardsoog de circulatieleidingen geïsoleerd. Dat zijn de leidingen waar altijd 
warmwater door circuleert voor tapwater (douches) en verwarming. 
Het Zeehuis is het eerste project waar de bodem onder de beganegrondvloer is geïsoleerd. Dit is hier 
gebeurd met 35 cm kunststof chips. Een aparte actie aan het einde van het jaar was de isolatie van 
spouwmuren.  
Onderzocht is waar nog spouwmuren aanwezig zijn, die geïsoleerd kunnen worden. Dat bleek bij Klein 
Morgenrood, Allardsoog en de Kleine Rug het geval. Daar worden begin 2020 de muren alsnog geïsoleerd. 
Wat hernieuwbare energie betreft zijn in 2019 op den Broam zonnepanelen geplaatst en op Morgenrood 
een nieuwe zonneboilerinstallatie. Totaal is voor € 158.000,- aan bijdragen uit het duurzaamheidsfonds 
verstrekt voor bovengenoemde maatregelen.  
 

Evaluatie energieverbruik 
De hierboven genoemde maatregelen moeten natuurlijk leiden tot een daling in het energieverbruik en 
daarmee de CO2-uitstoot. En dat gebeurt ook. De jaarlijkse energiekosten zijn sinds 2012 met € 117.000,- 
gedaald. Met de prijsstijgingen meegerekend is Nivon nu jaarlijks € 140.000,- goedkoper uit. 
 

Green Key 
Het ABK-huis, de Bosbeek, 
Eikhold, de Meenthe en 
Lettelbert hebben in 2019 nu ook 
het Green Key certificaat 
gehaald. Het Koos Vorrinkhuis 
zal in 2020 volgen, bij de 
Meenthe moet eerst het 
asbestprobleem opgelost zijn. 
 

 
 
Nieuwe doelen 
Voor 2024 (100 jaar Nivon) zijn nieuwe doelen gesteld. Alle Nivonhuizen en -kampeerterreinen zijn 
dan Green Key Goud gekwalificeerd. De accommodaties zullen in 2024 50% besparen in elektra- 
en gasgebruik ten opzichte van 2012. Nieuwe gebouwen zijn energieneutraal (EPC=0) 
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Historie 
Het jaar 2019 is voor de Werkgroep Nivon Historie een echt oogstjaar geworden.  
Het Nivonarchief bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is volledig toegankelijk 
gemaakt, evenals het archief Nivon Jongeren – via respectievelijk https://hdl.handle.net/10622/ARCH00926 
en https://hdl.handle.net/10622/ARCH00927. In het algemeen kan worden gezocht naar IvAO- c.q. Nivon-
materiaal in het IISG-bestand via https://search.iisg.amsterdam . 
 

Aan het Nivonarchief zijn enkele deelarchieven toegevoegd m.b.t. scholing jaren 50, 70 en 90van de 20ste 
eeuw; Zang- en Muziekgilde, inclusief een behoorlijk complete serie van het periodiek De Gildebroeders 
1980-2011 en diverse zang- en muziekbundels; wandelpaden (Langeafstandpaden, Streekpadgidsen, 
Nivon streekwijzers enz); Vrouwencursusweken, documentatie en programma’s uit de jaren 1950-2019. 
Deze deelarchieven zijn behoorlijk compleet en vormen daardoor zeer interessante bronnen van informatie. 
 

Vanuit het Landelijk Bureau is een aanzienlijke hoeveelheid stukken met betrekking tot het Centraal Bestuur 
afgeleverd voor de periode tot 2011. Dit bestand zal nog in papieren vorm worden toegevoegd aan het 
hoofdarchief van Nivon. Afspraak is dat de stukken na 2011 louter digitaal worden opgeslagen bij het IISG, 
met uitzondering van Toorts. Hiervan zullen zowel digitale als papieren versies worden opgenomen in de 
collectie. 
 

Tijdens de 1 mei-bijeenkomst 2019 in het Koos Vorrinkhuis had de 
werkgroep een tentoonstelling ingericht. Deze werd gebaseerd op een 
samenvatting van de IvAO/Nivon-geschiedenis in tien vensters, d.w.z. 
voor elk decennium een venster met illustratief materiaal voor de 
betreffende periode. Een samenvattende folder werd aan de 
bezoekers uitgedeeld. Het is de bedoeling een dergelijke 
tentoonstelling in 2020 te herhalen. 
 

Bij een bijeenkomst van huiswachten en andere vrijwilligers van De 
Bosbeek is een presentatie verzorgd over het werk van de werkgroep. 
Het leek nuttig om te laten zien waar de werkgroep regelmatig op woensdagen in de Bosbeek mee bezig 
zijn. Ook tijdens de reünie van oud CB- en stafleden in het Koos Vorrinkhuis is een beknopte inleiding 
gehouden over ons werk. 
 

In Toorts verzorgt de werkgroep elk kwartaal een artikel over een historisch onderwerp. Daarmee wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het thema van het betreffende nummer. Zo verschenen er stukjes 
over de eerste wandelpaden, het ontstaan van de Natuurvrienden in Nederland, de uitgave van vormende 
boekjes in de serie De Wilde Roos (1927-‘28) en over de rol die muziek speelde bij de Nivonjongeren in de 
jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. 
 

Het Centraal Bestuur heeft budget beschikbaar gesteld voor scan-apparatuur. De werkgroep kan nu 
beginnen met het scannen van foto’s, dia’s, Toorts (of de inhoudsopgaven daarvan) en ander interessant 
materiaal. Een grote hoeveelheid oude en recente ansichtkaarten van Natuurvriendenhuizen zijn al 
gescand. In verband met mogelijke beeldrechten zal prudent worden omgegaan met het beschikbaar stellen 
van dit bestand.  
Een andere uitdaging voor de werkgroep is het ontsluiten van het “Cornelis (Kees) de Boer-archief”. Kees 
was landelijk voorzitter van het IvAO direct na WO2, tot 1959. Zijn archief bevat interessant ouder materiaal, 
waaronder stukken met betrekking tot de fusie van het IvAO met de NARV en ook briefwisselingen met 
Koos Vorrink. Een mooie aanvulling dus op ons eigen archief.  
 
Er is begonnen met het inrichten c.q. updaten van de website https://historie.nivon.nl . De webmaster is 
voortvarend aan de slag gegaan. De leden van de werkgroep leveren inhoudelijke bijdragen.  
Aan het eind van het jaar 2019 namen we afscheid van Jannie Stegeman die ons in Amsterdam enkele 
jaren bijstond met het archiefwerk. In verband met haar verhuizing naar Deventer werden het tijdsbeslag 
en de inspanning haar te groot. Wij bedanken Jannie voor haar deskundige inbreng. De samenstelling van 
de werkgroep is nu vanaf eind 2019 als volgt: Jolanda Denekamp, Sjoerd Kemeling, Rob de Lange, Vic 
Schepens, Wim v.d. Velde en Marijke de Vrankrijker. “Werkers” zijn: Freerk de Jong (webmaster), Danny 
Brus (initiatiefnemer) en Gerard de Jager (contactpersoon CB). 
 

https://hdl.handle.net/10622/ARCH00926
https://hdl.handle.net/10622/ARCH00927
https://search.iisg.amsterdam/
https://historie.nivon.nl/
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NivonJong  
NivonJong organiseert leuke activiteiten voor iedereen tussen de 15 en 30 jaar. NivonJong 
is hét jongerenplatform binnen Nivon Natuurvrienden.  
NivonJong wil jongeren op een laagdrempelige manier bewust maken van de thema’s van Nivon, en 
vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk voor jongeren faciliteren. Dit houdt in: samen leuke activiteiten, in de 
thema’s van Nivon, organiseren en ondernemen. 
 

Activiteiten 
In 2019 hebben er veel verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals een kanoweekend in de Biesbosch, 
een stilteweekend, een ezelwandeling, een herfsthike, een surf- en yoga-retreat en een winterhike door de 
Vogezen. De eerste NivonJong-reis is een feit.  
Al deze activiteiten waren succesvol, met zelfs een wachtlijst voor de surf- en yoga-retreat, het 
stilteweekend en de winterhike. Aan de winterhike deden 19 jongeren mee, er waren veel enthousiaste 
reacties in de evaluatie. Velen wilde dat deze activiteit in 2020 opnieuw zal worden georganiseerd. 
Ook heeft NivonJong zich goed neergezet op het Pika-festival. Er was een geslaagd jongerenprogramma 
met veel leuke activiteiten, zoals een bootcamp, yoga, een lezing over minimalisme, een silent disco, een 
creatieve workshop en lasergamen. 

 

Intern 
In april 2019 is de projectleider NivonJong in dienst getreden. In september is een nieuw NivonJong-bestuur 
van start gegaan, bestaande uit vier bestuursleden. Zij hebben vanaf hun aantreden al veel initiatieven 
ontplooid. Mede hierdoor neemt het aantal jonge Nivonleden toe. Eind september is de positie van het 
NivonJong-bestuur t.o.v. de jongerenactiviteiten die in het Nivon plaatsvinden bepaald en zijn de taken in 
het bestuur verdeeld. Er is in november nog één bestuurslid bijgekomen, waardoor het bestuur is uitgebreid. 
De projectleider NivonJong heeft hen ingewerkt en is het aanspreekpunt voor hen.  
In oktober heeft de projectleider en de portefeuillehouder van het CB een Nivon-Jongerenraad 
georganiseerd, een eerste bijeenkomst met de vertegenwoordigers van JUMP, Watersport en Spring. Het 
doel was om de positiebepaling van het NivonJong-bestuur te bespreken en de afvaardiging naar de 
Nivonraad voor te bereiden. Tijdens dit overleg hebben de werkgroepen met elkaar kennis gemaakt en zijn 
er veel ideeën uitgewisseld. Op deze manier hopen wij de stem van de jongeren bij Nivon meer te laten 
horen, meer samen te werken met de landelijke werkgroepen en ook de jongeren meer bij Nivon-zaken, 
ontwikkelingen en thema’s te betrekken. Er is dit jaar meer contact geweest met de landelijke werkgroepen. 
De bestaande jongerenactiviteiten (JUMP, Watersport en Springreizen) gaan verder op de vertrouwde 
manier door.  
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Ten slotte wil het bestuur van NivonJong in de komende jaren een eigen ontmoetingsplek realiseren in de 
vorm van een "jongerenhonk".  
 

Extern 
Er is een goede samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging (JKB) geweest. We hebben een spel 
ontworpen waar we in 2020 mee verder gaan. Ook hadden wij een stand op het JKB-Klimaatfestival in 
oktober. Het doel was om meer naamsbekendheid te krijgen onder de jongeren met een interesse in 
duurzaamheid, natuur en klimaat. Er waren veel enthousiaste jongeren en veel inschrijvingen voor de 
NivonJong-nieuwsbrief.  
 

Communicatie 
Er zijn in 2019 meer volgers op de sociale media kanalen (Instagram en Facebook) bijgekomen. Ook wordt 
nu met meer regelmaat iets gepost en zit er qua beeld meer eenheid in. Ook zijn er in 2019 veel 
inschrijvingen voor de NivonJong-nieuwsbrief bijgekomen. Deze nieuwsbrief wordt elke maand gestuurd 
met leuke nieuwtjes, interessante artikelen en informatie over de aankomende activiteiten. 
 

Internationaal 
NivonJong is goed bezig met zich actief op te stellen binnen de internationale jongerenorganisatie IYNF. 
Naar aanleiding van het bezoek van IYNF op het Pika-festival heeft de projectleider NivonJong de General 
Assembly van IYNF in Bretagne bijgewoond en heeft ze het internationale netwerk van NivonJong 
uitgebreid.  
 

Reizen en kampen 
 

Wintersport  
In het winterseizoen 2019-’20 stonden er zeven gegarandeerde reizen gepland: een kerstreis, een buiten 
het seizoenreis, en vier voorjaarsreizen naar Oostenrijk, een reis naar Italië en twee naar Zwitserland. We 
zijn naar twee natuurvriendenhuizen in Oostenrijk geweest. Twee reizen waren nieuw in het aanbod: 
Tuxertal en Morgins 
In bijna alle gebieden waar de reizen heengaan kunnen alle wintersportactiviteiten worden beoefend: skiën, 
boarden, langlaufen, sleeën en wandelen.  
Er waren drie zelfverzorgingsreizen, waarbij de deelnemers in groepjes een avond koken, drie half-
pensionreizen, en één volpension, waar de maaltijden worden verzorgd worden door het hotel of pension.  
Deelnemers zijn gezinnen, alleengaanden, alleenstaande ouders met kinderen, echtparen, en jeugdigen 
van rond de 20 jaar.  
Deze reizen worden begeleid door 14 reisbegeleiders. Er gingen in totaal 165 personen mee. De leeftijden 
liepen uiteen van 6 tot 80 jaar. De reizen liepen heel vroeg in het seizoen (direct na publicatie op de site en 
nog voor bekendmaking in Toorts) al vol, sommige al binnen een week, zodat er bij alle reizen een wachtlijst 
ontstond van totaal 20 mensen. De wintersportreizen hebben een positief resultaat van bijna € 8.500,-  
Met het wegvallen van taken op het Landelijk Bureau werken de vrijwilligers van wintersport met een 
planning en een taakverdeling om al het werk voor elkaar te krijgen. Een taak was het bijhouden van de 
aanmeldingen van de deelnemers, wat handmatig veel tijd kost. Er wordt gezocht naar een middel om dit 
meer te automatiseren. Het Landelijk Bureau verricht wel de afwerking van facturen en betalingen van 
accommodaties.  
Voor de PR is er dit jaar weer een nieuwsbrief verspreid onder oud-deelnemers, de site is goed up to date 
gehouden en de vraagbaakfunctie adequaat via de mail bijgehouden en proactief beheerd. In het voorjaar 
en het najaar komen de vrijwilligers bijeen voor het bespreken van de evaluaties, het verdelen van taken 
en het trainen van kennis, houding en vaardigheden. 
 
 

Zomertreffen 
In november 2018 is de titel Trefkampen veranderd in Zomertreffen. De werkgroep wordt sindsdien 
kerngroep genoemd. 
In 2019 hebben we vier reizen georganiseerd, waarvan er drie zijn doorgegaan. De groepen bestonden uit 
enthousiaste deelnemers van 6 tot 70 jaar. Er zijn veel activiteiten ondernomen, diverse (berg)wandelingen, 
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raften, sporttoernooi, etc. 
Voor Soca in Slovenië waren er te weinig aanmeldingen (vijf) om deze bestemming financieel haalbaar te 
maken. Reden van het lage aantal inschrijvingen was de ongunstige periode waarin we terecht konden. In 
Entracque (Piemonte) waren er dit jaar 56 deelnemers, evenals in Val-di-Rhemes (bij Aosta). In de Morvan 
(bij Dijon) waren er 52 deelnemers.  
2019 was vooral door PR-inspanningen een van de betere jaren. In mei is een trainingsdag gehouden met 
reisbegeleiders en kerngroepleden. In augustus vond een evaluatie plaats over het afgelopen seizoen. 
 
 

Spring 
Spring organiseert (avontuurlijke) reizen voor de leeftijd 25-40 jaar.  
In 2019 zijn meerdere bestuursleden gestopt, en was er helaas beperkt animo bij de vrijwilligers om het 
bestuur te versterken. Om Spring draaiende te houden hebben de commissies meer verantwoordelijkheden 
gekregen en genomen. Ook is er her en der ondersteuning voor het bestuur geweest vanuit de vrijwilligers.  
  

Reizen en Weekenden (twee-drie dagen) 
Spring organiseert zowel reizen (duur van ongeveer tien dagen), als weekenden (duur van ongeveer twee 
à drie dagen).  
De Spring-reizencommissie heeft voor 2019 zestien reizen voorbereid en uitgewerkt. Hiervan moesten er 
vijf worden geannuleerd. Mede door het omboeken van reizigers naar de overige reizen, waren de reizen 
redelijk goed gevuld met 74%. De bezetting was net iets onder het verwachte gemiddelde. 
Er waren vijftien weekendreizen gepland, waarvan er vier werden geannuleerd. De gemiddelde bezetting 
over de uitgevoerde weekendreizen kwam uit op 84%. Hiermee lag de bezettingsgraad uiteindelijk iets 
boven het verwachte gemiddelde. 
De man/vrouwverdeling onder de deelnemers was, in lijn met voorgaande jaren, 40% - 60%. 
 

Opleidingen 
Binnen Spring organiseert de opleidingscommissie elk jaar verschillende opleidingen. Zo wordt er een 
EHBO-cursus gegeven voor alle reisbegeleiders. Voor degenen die gedurende het jaar een reis begeleiden 
is deze (herhaal)opleiding verplicht. Daarnaast worden er elk jaar nieuwe mensen opgeleid tot 
reisbegeleider. In 2019 zijn negen mensen toegelaten tot het opleidingstraject en zijn er acht daadwerkelijk 
geslaagd. De opleiding tot reisbegeleider duurt drie weekenden. Hierna mogen de reisbegeleiders reizen 
met een niveau 2 en 3 begeleiden. Voor de uitdagendere reizen, met niveau 4 en 5, wordt gewoonlijk de 
BERGweek georganiseerd. In deze week wordt een selectie van de vrijwilligers die niveau 2 en 3-reizen 
mogen begeleiden, klaargestoomd en opgeleid tijdens een uitdagende kampeerreis in de bergen. Afgelopen 
jaar heeft de BERGweek geen doorgang gevonden wegens beperkt animo.  
 

Financieel 
Ondanks de annuleringen en een bezettingsgraad dicht bij de verwachte bezetting is er een positief 
overschot van € 9.625,- gerealiseerd. Dit is onder andere toe te wijzen aan lagere kosten van de werkgroep 
dan begroot en beperkte kosten voor zowel de weekenden als de reizen. Dit overschot is ten goede 
gekomen aan Nivon. 
 

Vrijwilligers 
Aan het einde van elk jaar wordt het Uitstuiterweekend georganiseerd. Dit is dé gelegenheid voor alle 
reisbegeleiders elkaar weer te ontmoeten, ervaringen van de reizen te delen, samen te wandelen, en niet 
te vergeten de presentaties bij te wonen van de geplande weekenden en reizen van het aankomede jaar. 
 

Bijzonderheden 
Tijdens een van de reizen in 2019 is een reiziger door de enkel gegaan. Gezien de verwachte 
weersomstandigheden is toen besloten de groep te splitsen; een deel is met een reisbegeleider naar de 
overnachtingshut vertrokken. Een aantal sterke reizigers, een reisbegeleider en een local hebben het 
slachtoffer naar de hut gebracht. Vervolgens is besloten om een helikopter in te schakelen en is de reiziger 
naar het ziekenhuis vervoerd. Door de backup-reisbegeleider van de reis (buddy) is vanuit Nederland 
telefonisch uitgebreid ondersteuning gegeven aan de reiziger i.v.m. onder andere een taalbarrière. Al met 
al is dit goed verlopen. 
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Toekomst 
Rond het einde van het jaar hebben drie vrijwilligers de belangrijkste gaten in het bestuur opgevuld. De PR- 
en voorzittersfuncties zijn nog niet bekleed. Wel is er inmiddels een PR-commissie opgezet, om de reizen 
2020 meer te promoten, en zo annuleringen van reizen en weekenden te voorkomen.  
 
 

JUMP  
JUMP organiseert jaarlijks, en dat doen we al sinds 1973, zomer- en weekendkampen voor 
iedereen tussen de 6 en 17 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar, tijdens het paasweekend, zijn er lentekampen en in de maanden juli en augustus worden er 
zomerkampen georganiseerd. Het grootste deel ervan vindt plaats op de thuisbasis: natuurkampeerterrein 
het Hallse Hull in Hall. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers maakt van elk kamp een unieke week, met bijzondere thema’s en 
originele spellen. Alle begeleiders zijn in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en maakten 
vaak ook zelf meerdere kampen mee als deelnemer. 
 

Bij JUMP creëren we een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn. Er ontstaan vriendschappen voor het 
leven. Er worden uitdagende spellen gespeeld, watergevechten gehouden en hutten gebouwd; er wordt 
gegriezeld bij het kampvuur, gezwommen, toneel gespeeld en nog veel meer! Al deze ingrediënten maken 
een kamp met JUMP tot een week om nooit te vergeten. 
Een JUMP-kamp staat voor plezier maken met leeftijdsgenoten en leuke, jonge begeleiders. Een week lang 
buiten zijn en avonturen beleven! 
 

Een enthousiaste en goed getrainde groep vrijwilligers begeleidt de kampen. Zo worden er teams 
samengesteld die zich helemaal op één zomerkamp kunnen richten. Ieder jaar worden de teams al in maart, 
april samengesteld, zodat de begeleiders ruim de tijd hebben elkaar te leren kennen, met elkaar trainingen 
te volgen en het kamp voor te bereiden. De teams bestaan uit zes tot acht begeleiders. Binnen het team 
zijn er minstens twee ervaren begeleiders die extra verantwoordelijkheden hebben, het overzicht houden 
en het team aansturen.  
 

In 2019 zijn twee weekenden en vijf weekkampen georganiseerd. Alle kampen konden doorgaan, met meer 
dan voldoende deelnemers. Voor sommige kampen moest er zelfs een reservelijst worden opgesteld. De 
JUMP-vrijwilligers bedenken ieder jaar per kamp een speciaal thema. De creativiteit is af te leiden uit de 
namen van de kampen. Voor 2019 waren dat achtereenvolgens: Gekkegeit, Hoteldebotel, V.I.P., 
Vliegensvlug, Binnenstebuiten, Kamp Maximaal en 101%. 
  

Dankzij medewerking van het Centraal Bestuur zijn in 2019 dertien nieuwe tenten aangeschaft.  
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Watersport 
Nivon Watersport heeft in 2019 vier succesvolle kampen georganiseerd voor deelnemers 
in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 20 jaar.  
Het eerste kamp was Expeditie Friesland: rondzwerven met de boot door Friesland, voor 14 t.e.m. 18 jaar. 
Dit kamp had elf deelnemers. Met dit kamp zaten we midden in de hittegolf van afgelopen zomer. We gingen 
hier goed mee om door veel water te drinken en uiteraard veel in het water te zwemmen. 
De overige kampen vinden bij Watersport altijd plaats bij de kampeerboerderij Hettinga in Terherne. We 
begonnen met de leeftijdscategorie 16-20 jaar. Hier gingen in totaal zestien deelnemers mee. Daarna 
volgde 9-13 jaar. Dit kamp had 24 deelnemers, waarmee dit kamp volledig was uitverkocht. De 
boerderijkampen werden afgesloten met de groep 13-16 jaar, met twintig deelnemers. We hebben dus vier 
goed bezette weken achter de rug, waarbij veel zeiluren zijn gemaakt, waarbij – nog belangrijker –veel 
plezier is beleefd. 
 

Verder organiseert Nivon Watersport het voorjaarszeilen. Dit is een dagje zeilen voor jong en oud op de 
Loosdrechtse Plassen. Hier gingen in totaal zestien deelnemers mee, variërend van hele gezinnen die er 
een lekker dagje uit van maakten tot potentiële deelnemers die eerst wilden ervaren hoe het is om te zeilen. 
Dit heeft ertoe geleid dat iedereen een heerlijk zeilmiddagje heeft gehad inclusief een goede lunch en wat 
activiteiten op het droge. 
 

De werkgroep bestaat uit ongeveer 25 actieve vrijwilligers met een passie voor zeilen en watersport. De 
leeftijden van het kader lopen uiteen van 18 tot in de 30 jaar. Wij hebben ons kader onderverdeeld in 
stuurlieden en gastlieden. De stuurlieden zijn verantwoordelijk voor alles wat op het water en op de boten 
gebeuren. Zij bepalen welke dagtochten worden gevaren en wat er per dag geleerd wordt op de boot. De 
gastlieden zorgen voor alle zaken aan de wal, zoals de boodschappen, het avondeten en de avondspellen. 
De stuurlieden krijgen voorafgaand aan het kamp twee keer een week interne training door onze meest 
ervaren zeilers. Voor de gastlieden is er een andere vuurdoop: zij gaan koken voor het kader tijdens het 
voorjaarsweekend (voorbereiding) of ons najaarsweekend (evaluatie). Tijdens deze weekenden komen we 
gezellig bij elkaar om te vergaderen over de kampen. Ondertussen maken we er met z’n allen een paar 
gezellige dagen van. 
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Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen 
 

ABK-Huis/Het Hallse Hull 
De beheercommissie kwam in 2019 tien keer bijeen en heeft een inspiratieweekend gehouden. Acties zijn 
besproken en uitgewerkt. Er zijn twee werkweken, diverse werkweekenden en het jaarlijkse 
vrijwilligersweekend georganiseerd. Samen met vele enthousiaste vrijwilligers is er veel gedaan in het huis 
en op het terrein.  
 

Op 19 oktober was er een goed bezochte Open Dag in het kader van het 
jubileumjaar. Er waren veel activiteiten en er was een markt met plaatselijke 
producten. De fotowedstrijd leverde mooie en leuke foto’s op. 
 

In 2019 heeft de beheercommissie twee nieuwe commissieleden kunnen 
verwelkomen. Er is een groter aantal vrijwilligers actief in de periferie rond de 
beheercommissie. Het vrijwilligersbestand is opgeschoond.  
Zowel het natuurvriendenhuis, als het natuurkampeerterrein heeft in 2019 meer 
overnachtingen geboekt dan in de jaren daarvoor. Het Pikafestival en de Jump-
zomerkampen vonden ook in 2019 hun weg naar Hall. De Lebbinkschuur is een 
aantal keren verhuurd voor workshops. De Deel is naast slechtweervoorziening 
voor de kampeerders erg in trek als voor vergaderingen en 
(familie)bijeenkomsten, ook in combinatie met overnachtingen in het huis.  
Afgelopen zomer waren er opnieuw zomeractiviteiten in Hall. Wandelingen met 
de boswachter, knutselen, vogelhuisjes timmeren, stokbrood bakken, enz..  
 

In het voorjaar van 2019 heeft de keuring van Green Key plaatsgevonden. De 
BHC is trots op Zilver, maar er worden verdere maatregelen getroffen om in 
2020 voor Goud te gaan. Lampen zijn vervangen door Led, er zijn zeepdispensers aangeschaft. Gekeken 
wordt of het vuilwatersysteem weer in bedrijf kan worden gesteld, de aanbesteding voor afvalverwerking 
met betere scheiding wordt voorbereid en er worden bewegingssensoren geplaatst. 
Op het terrein is nieuwe bewegwijzering geplaatst, van eigen hout. Op de logeerkamer van de huiswacht is 
een extra linnenkast geplaatst om het nieuwe beddengoed een plaats te kunnen geven. Een nieuwe 
maaimachine met bladblazer is aangeschaft, omdat de oude het had begeven. En er zijn in eigen beheer 
nieuwe plattegronden gemaakt van het kampeerterrein.  

 

Allardsoog 
Er is een nieuwe Beheercommissie aangetreden. Voorzitter Bert Rosien en secretaris Hans Bouwman 
hebben zich een reeks van jaren ingespannen voor de accommodatie en besloten het stokje over te dragen 
aan een grotendeels nieuw team. Het bestuur van afdeling Fryslân was bereid de functies over te nemen. 
Dit betekende wel een totale reorganisatie. Afdeling en natuurvriendenhuis gaan nu samen op weg. 
Beleidsmatig gaan wij kijken hoe wij de belangen en activiteiten van de afdeling Fryslân op een even goede 
manier kunnen blijven behartigen als dat is gebeurd de afgelopen drie jaar. Activiteiten zullen deels worden 
georganiseerd in Allardoog. Afdeling en Beheercommissie staan niet los meer van elkaar; dit kan op termijn 
een groot voordeel blijken te zijn. De nieuwe BHC wil rustig de tijd nemen voor een aantal zaken en zal in 
de loop van 2020 onderdelen van een beleidsplan uitwerken. 
 

De Beheercommissie streeft naar een aanzienlijk betere bezetting van het huis. Dit doen wij door meer in 
te zetten op pr en communicatie en door meer activiteiten te organiseren. De computer zal worden verplaatst 
naar de centrale balie, zodat er een directer contact ontstaat met gasten. We organiseren een workshop 
voor de huiswachten hoe om te gaan met Tommy, zodat iedereen met meer gemak nieuwe gasten te woord 
kan staan.  
Het energieverbruik van het huis blijft een groot aandachtspunt. De BHC wil deskundigen hier naar laten 
kijken en laten meedenken voor oplossingen. 
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Banjaert 
Banjaert heeft een goed jaar achter de rug. De BHC heeft maandelijks vergaderd, om beleid te maken om 
Banjaert gedurende hele jaar open te kunnen stellen voor gasten. Dit was alleen mogelijk dankzij de vele 
vrijwilligers: huis/terreinwachten, donderdagwerkers (o.m. groenploeg, organisator activiteiten en zij die 
fietsen repareren en klachten/reparaties in en om huis verrichten, zaken oplossen, legionellacontrole 
houden, en zo voort. Twee keer is de werkweek gehouden waar een grote ploeg vrijwilligers komt om zowel 
buiten als binnen klussen te doen en schoon te maken. Als er een activiteit is met verzorging dan wordt er 
door vrijwilligers gekookt.  
 

Door middel van nieuwsbrief worden vrijwilligers geïnformeerd over zaken die hun werkzaamheden 
betreffen. Er is een nieuwsbrief voor gasten die hiermee op de hoogte worden gehouden over activiteiten 
en dergelijke. Ook de website wordt actueel gehouden. 
Banjaert heeft Green Key Goud behaald nadat de geadviseerde verbeterpunten gerealiseerd waren. In het 
kader van duurzaamheid is voortdurend gekeken in hoeverre initiatieven en investeringen kunnen worden 
terugverdiend. Inmiddels zijn de grasmaaier, de keuken en de koelkast van het huiswachtenappartement 
en buitenmeubilair aan vervanging toe. Bij aanschaf wordt kritisch gekeken of het voldoet aan eisen van 
Green Key.  
 

Veel aandacht is uitgegaan naar het toiletgebouw van het kampeerterrein. Mogelijkheden van nieuwbouw 
zijn geïnventariseerd, maar nadat te kostbaar hebben enkele Nivon-deskundigen onderzocht of renovatie 
mogelijk is. Op het kampeerterrein zijn elektrameters geplaatst om de kampeerders bewust te maken van 
hun elektraverbruik. In het najaar is de grasmat van het terrein opgeknapt en zijn in de werkweek op de 
camperplaatsen matten gelegd met aarde erop waarop gras is gezaaid. Hiermee krijgen de camperaars 
een natuurlijker veld in plaats van de aanblik van een parkeerterrein.  
Het verwenweekeinde, waarin de vrijwilligers (eens in twee jaar) in zonnetje worden gezet, heeft dit jaar in 
eigen huis plaatsgevonden. 

Van de 18 activiteiten 
kon er één wegens 
geringe deelname niet 
doorgaan. Voor veel 
activiteiten bij Banjaert 
is er een wachtlijst. Het 
meest succesvol zijn 
Bevlogen Zingen en 
“50, 60, 70, 80+ 
dansen” en de 

grootouders-
kleinkindweek. Maar 
ook speksteen 
bewerken, werken met 
papier, assemblages 
maken, wandelen, de 

Fiets4daagse, 
wereldmuziek, Wie kent 
het geluid van de 
vogel?, Verzorgd vrij 
zijn, encaustiek 

schilderen, 
natuurbeleving voor 
kinderen lopen goed.  
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De Bosbeek  
Voor De Bosbeek was 2019 succesvol met 12.429 overnachtingen in het huis: 1679 
meer dan in 2018. De overnachtingen in De Karbonkel en het kampeerterrein bleven 
ongeveer gelijk. Dit resultaat is behaald met behulp van vele enthousiaste 
vrijwilligers. Het jaar werd begonnen zonder voorzitter. Gelukkig kon deze vacature 
per 1 juni worden ingevuld. Per 1 november werd een nieuwe penningmeester 
benoemd. Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers is blijvend actief aangepakt. 
Evenals in de jaren hiervoor was er weinig ruimte voor investeringen, waardoor 
nodige renovatie en achterstallig onderhoud opnieuw moest worden uitgesteld. 
Instandhouding was het maximaal haalbare.  
De door onze activiteitencommissie georganiseerde activiteiten waren in bijna alle 
gevallen succesvol. In de minder drukke perioden levert dat een substantiële 
verhoging van het aantal overnachtingen op.  
 

Op het gebied van duurzaamheid zijn grote stappen gemaakt, hetgeen leidde tot het 
certificaat goud van Green Key. Het heeft de beheercommissie veel tijd en energie 
gekost om het gewenste resultaat te bereiken.  
Het kampeerterrein is bij De Groene Koepel aangesloten als Natuurkampeerterrein. 
De kampeerders gebruiken sanitaire voorzieningen in het huis. Het aantal plaatsen 
blijft vijf en de maximale verblijfsduur drie nachten.  
 

De werkgroep Sociale Groepsvakantie organiseerde met groot succes in De Bosbeek een vakantieweek 
voor oudere Nivonleden met een inkomen op maximaal bijstandsniveau, de zogenoemde tientjesleden. 
Met enkele buren die klachten hebben over overlast van vooral kinderen zijn periodiek gesprekken gevoerd 
in aanwezigheid van buurtbemiddelaars van de gemeente Ede. Aan scholen zijn richtlijnen gestuurd om 
overlast te beperken en te voorkomen. De kampvuurplek is verplaatst ver van de grens met de buren. Dit 
jaar zijn weinig of geen klachten binnengekomen.  
 

Den Broam 
Met 3992 overnachtingen op het huis en 101 op het kampeerterrein behaalde Den Broam 320 
overnachtingen meer in 2019 dan in 2018. 
De BHC vergaderde acht keer. Aan uitbreiding van de BHC wordt gewerkt. In de loop van 2020 zal Henk 
Nijhof als voorzitter de plaats innemen van Rinze Vonk. De BHC organiseerde twee open dagen om nieuwe 
vrijwilligers te werven. Dit leverde enkele nieuwe huiswachten op. Samen me de afdeling Enschede is een 
Nieuwjaarsreceptie gehouden. De twee vrijwilligersbijeenkomsten waren in maart en in november. Ze 

werden goed bezocht. De BHC heeft daarbij grote waardering uitgesproken voor de inzet 
van haar vrijwilligers. Er waren diverse midweekactiviteiten: een wandelmidweek, drie 
fietsmidweken, een midweek natuur en cultuur, een kookmidweek, een fotomidweek en 
een Kerstarrangement. Ze werden allemaal goed bezocht. 
 

Den Broam verwierf in december het certificaat Goud van Green Key. Het aanbrengen 
van ledverlichting is bijna afgerond en de zonnepanelen zijn in april geplaatst. 
De kleine zaal (nu tuinkamer) is opnieuw ingericht, de toiletten zijn gerenoveerd, er kwam 
een berghok voor de vuilewascontainer, en een nieuw dak voor de barbecuehut. Ook de 
slaapkamers zijn opgeknapt. 
Bovendien is er nieuw dubbel glas besteld voor de tuinkamer.  
Het Centraal Bestuur heeft de bouw van twee boomhutten op het terrein van Den Broam 
goedgekeurd.  
We proberen legionella onder controle te krijgen en hebben hiervoor in overleg met het 
Landelijk Bureau een ander bedrijf in de arm genomen. De eikenprocessierups heeft ons 
in 2019 aardig parten gespeeld. Voor de bestrijding hiervan hebben we nu een bijdrage 
van € 250,- ontvangen van de Nivonregio Twente. 

 

Eikhold  
Eikhold heeft in 2019 de goede lijn van de twee eraan voorafgaande jaren weten vast te 
houden. De omzet van 2018 werd dan wel niet helemaal geëvenaard, maar viel binnen 
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de te verwachten bandbreedte. Het bereiken van de A-status (2018) blijkt geen negatieve invloed op de 
aantallen overnachtingen te hebben, zoals eerder werd gevreesd. 
 

Een belangrijke investering in 2019 was het aanbrengen van dubbel glas in de nieuwbouw en voorzetramen 
in de villa (monumentenpand), waarmee een verbetering in 
duurzaamheid en comfort voor de gasten werd bereikt. Dat geldt ook voor 
de aangebrachte zonneboiler met zonnepanelen, alsmede enkele 
kleinere duurzaamheidsinvesteringen. Verdere verbeteringen aan de 
accommodatie zullen mogelijk vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd op 
basis van uitkomst van de BRIM-rapportage. 
 

In 2019 werd Green Key Goud gerealiseerd. Daarvoor waren natuurlijk 
enkele ingrepen in gebouw, werkwijzen en huishouding noodzakelijk, 
maar de bureaucratie bleek toch wel de moeilijkst te nemen horde.  
 

De bijdragen van een grote groep vrijwilligers, naast de groep die als 
gastheren en -vrouwen optreedt, zijn voor Eikhold ook in 2019 
kenmerkend geweest. Zij zorgen voor het aanzien van de tuin, soepel 
verloop van het huishouden en verbeteringen en verfraaiingen aan en in het pand. Opvallendste resultaat 
op dit gebied was toch wel de ingrijpende verfraaiing van de grote eetzaal door het aanbrengen van een 
massief houten vloer en lambrisering. Opmerkelijk wat een groep betrokken vrijwilligers in een goede sfeer 
allemaal voor elkaar weet te krijgen. 
Ook in 2019 is op Eikhold een sociale vakantieweek georganiseerd. Het levert wel elk jaar de nodige 
hoofdbrekens op, maar achteraf kijkt iedere medewerker er met veel voldoening op terug. 

 

De Gele Anemoon  
Na ons jubileumjaar in 2018 hebben wij, de BHC en vrijwilligers, zeker niet stil gezeten in 2019. Dit jaar 
hebben wij hard ingezet om het Green Key Gold Certificaat te behouden en met succes. Dit certificaat blijft 
nu drie jaar geldig en uiteraard blijven wij actief bezig om Goud vast te houden. 

Het kampeerterrein is weer druk bezocht. Het goede resultaat 
werd niet alleen bereikt dank zij de actie “Kinderen gratis”, 
maar ook het mooie weer droeg er aan bij en zeker ook het 
enthousiasme van onze vrijwilligers die voor elke (nieuwe) 
kampeerder klaar staan. Ook hun hulp bij het netjes houden 
van het terrein en het sanitair, alsmede het organiseren van 
activiteiten draagt daar zeker aan bij. 
De BHC heeft kapotte onderdelen van de speeltoestellen 
onderhouden en vervangen. Een nieuwe voetbaltafel is 
aangeschaft, die door jong en oud veelvuldig wordt gebruikt. 
De grote Legostenen die wij vorig jaar kochten waren al een 
groot succes. Vandaar dat wij er nog een paar bij hebben 
gekocht. De meest prachtige bouwwerken zien wij door de 
kinderen ontstaan op het veld; olifant, troon, schip, enz. 
Er zijn twee “villa’s” voor de eekhoorns gemaakt. Inmiddels 
zien wij af en toe “kampeerders” in deze villa’s. Voor de 
koolmezen hadden wij ook een paar huisjes gemaakt. Nu 
eenmaal blijkt dat zij dol zijn op de eikenprocessierups 
maken wij er komend jaar nog een paar bij in de hoop dat 

er veel koolmezen worden aangetrokken en wij op de camping weinig tot geen last zullen hebben van 
deze rupsen. 
Onze kruidentuin is ook vernieuwd. Dankzij het mooie weer groeiden de kruiden snel en kon iedereen weer 
zijn favoriete kruid plukken en deze gebruiken in zijn maaltijd. 
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De Grutto  
Na vijftig jaar kampeerterrein is de eerste 
uitbreiding een feit: op de valreep van het 
jaar is het grondgebied van De Grutto 
uitgebreid met 3.420 m2 weiland. Het is 
de eerste grondaankoop van Nivon 
Natuurvrienden sinds tientallen jaren. Het 
is gefinancierd uit de opbrengst van het 
afgestoten August Reitsmahuis. De BHC 
van de Grutto is blij dat een klein deel van 
het " Reitsma-geld", opgebouwd door 
vrijwilligers uit Rotterdam en omstreken, 
zo toch nog in Zuid-Holland is gebleven. 
Vijftig jaar geleden kwamen vrijwel alle 
kampeerders op de fiets. Nu komen de 
meeste kampeerders liever met de auto, 
die toch ergens geparkeerd moet worden 
op ons krappe natuurterreintje. Het 
weiland wordt nu ingericht als 
parkeerplek, zodat meer ruimte voor de 
kampeerders wordt gecreëerd op de 
camping. 
De BHC is in 2019 onder meer heel actief geweest in het voorbereiden van een "nul-op-de-meter"-project, 
hetgeen begin 2020 zijn beslag gaat krijgen. De grondaankoop, een houtkachel in de ontmoetingsruimte, 
het uitbaggeren van de vaart rond de jaarwisseling laat zien dat de Grutto nog volop in beweging is. Met de 
mooie rustige ligging, beschut door bomen, midden in het weidelandschap, ver van de bebouwing, 
gecombineerd met het comfort voor onze kampeerders met moderne duurzame ontwikkelingen, zal het nog 
heel lang een fantastisch Nivon-natuurcamping blijven. 

 

De Hondsrug  
2019 bleek een overgangsjaar. We hadden Green Key-goud en waren daar heel blij mee. We kregen 
toestemming voor grootse isolatiewerkzaamheden. Daarmee is een begin gemaakt. Organisatorisch kregen 
we onverwacht te maken met de nodige verschuivingen. Dit is de reden dat isolatiewerkzaamheden voor 
een groot deel verplaatst worden naar 2020. 
We namen afscheid van medewerkers en zagen tot onze vreugde jongere mensen weer aankloppen die 
graag huiswacht wilden worden. 
We organiseerden een leuke ouder-/kindweek in het voorjaar en kregen weer regelmatig gasten die zich 
verbaasden over het huis, de plek in het bos! De prachtige omgeving waarin De Hondsrug is gelegen – het 
Nationaal Park Drentse A – spreekt de meeste gasten erg aan, en voor cultuurliefhebbers is de nabijheid 
van Groningen en Assen een ware bonus. 
De tuin lag er weer mooi bij, er zijn nieuwe inheemse planten aangeplant en van de kampeerterreinen werd 
weer volop gebruik gemaakt. Het warme zomerweer hielp daar zeker bij.  

 

Het Hunehuis 
Ook dit jaar is de stijgende lijn in de bezetting gelukkig doorgezet. We zijn op weg naar de 10.000 
overnachtingen. Dat zou in 2020 een kroon kunnen worden op het dan 90-jarig bestaan van het huis. 
De 26 leuke arrangementen, veelal met verzorging, die wij aanbieden zijn daar zeker mede debet aan, 
evenals een speciale tientjesactie in de altijd te stille januarimaand.  
Gasten weten, getuige het Gastenboek, de inzet van alle vrijwilligers naar waarde te schatten. Kennelijk 
genieten zij bovendien ook van ons goed onderhouden, mooie huis in zijn prachtige omgeving. Een 
omgeving die een stevige ingreep heeft gehad, zodat de oorspronkelijke vegetatie meer aandacht krijgt. 
Rond duurzaamheid is er een impuls gekomen door dubbele ramen in de keuken en het appartement en 
door verlenging van de Green Key: weer Goud! Ook enkele minder zichtbare energiebesparende 
maatregelen in installaties gaan zeker rendement opleveren voor het huis en de natuur.  
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Het Hunehuis prijst zich gelukkig met een de aanwas in 2019 in de “klussenploeg”. Minder gemakkelijk lukt 
het nog om mensen voor de beheercommissie te krijgen, terwijl de “randvoorwaarden”, zoals hierboven 
geschetst, zo goed zijn…  
Voor Nivon zijn de magere jaren kennelijk goeddeels voorbij. Plannen voor ons kampeerterrein (nieuw 
sanitair, iets aan algemene verblijfsruimte en twee pods) worden weer voorzichtig uit de la gehaald. De 
opmaat naar 2020 lijkt positief. 2019 was het al.  

 

De Kleine Rug 
In 2019 waren er iets minder overnachtingen 
dan het voorgaande jaar. In 2020 zullen 
initiatieven worden genomen om de bezetting, 
met name de maanden november/februari, te 
versterken.  
 

Het Nivonhuis in de Biesbosch bestaat 50 jaar. 
Het jubileumjaar werd begonnen met de altijd 
goed bezochte (120 bezoekers) 
nieuwjaarsbijeenkomst van de Kleine Rug en 
de Nivon-afdeling Drechtsteden.  
De jubileumactiviteiten vonden plaats in het 
weekend van 19 en 20 mei 2019. Ze waren, 
mede door grote aandacht in de plaatselijke 
media (een paginagroot artikel en twee maal 
opnames van RTV-Dordt) en het mooie weer een succes, met een groot aantal bezoekers. Er was een 
expositie en een presentatie over de rijke geschiedenis van de accommodatie samengesteld. Ook is een 
brochure uitgebracht over de historie. Op zaterdag was er een formeel deel met genodigden en een 
barbecue met ruim 80 (oud-)vrijwilligers. Op zondag was er een Open Dag, Nizondag genoemd, waarbij 
320 bezoekers met de “Heen en Weerwolf” zijn overgehaald. Er waren kinderactiviteiten, 
natuurwandelingen met een gids, rondleidingen, een koor en een duurzaamheidsmarkt. 
 

In februari 2019 hadden we te maken met stormen en hoog water vanwege springvloed. Grote bomen zijn 
ontworteld en omgewaaid, de partytent is aan flarden gewaaid. Eind maart werd een nieuwe tent geplaatst. 
Maar ook deze ging, ondanks een goede borging, bij de volgende voorjaarsstorm de lucht in.  
 

De Kleine Rug kwam vanuit het “Reitsmafonds” in aanmerking voor een Tiny house. De BHC vond zo’n 
trekkershut echter niet passend bij onze accommodatie. Na overleg met het Centraal Bestuur kon het tiny 
house worden “ingeruild” voor vier pods (eenvoudige tweepersoons hutten), een keukenhut, een extra 
toilethut en verbouwing van de huidige sanitaire voorziening tot vier douches voor de camping. 
De huidige twee blokhutten mogen worden vervangen door nieuwe exemplaren.  
 

In maart en november waren er de halfjaarlijkse klusmidweken. Twintig vrijwilligers hebben de slaapkamers 
opgeknapt. Er zijn aanzetten gedaan in het kader van duurzaamheid en energiebesparing. 
IVN, dat jarenlang de griend heeft onderhouden, heeft deze activiteit vanwege het teruglopend aantal 
vrijwilligers moeten beëindigen. Om in dit onderhoud te blijven voorzien zullen griendweekenden worden 
georganiseerd. In november was er het jaarlijkse vrijwilligersweekend voor onze huiswachten / schippers, 
met op de vrijdag aandacht voor EHBO/AED. Als vanouds is meegedaan aan NL-Doet, de Buitenspeeldag 
en de Dag van de Kampvuurmuzikant. Het bedrijf Cummins heeft zich weer uitgeleefd in het groen en ook 
werd deelgenomen aan de Beursvloer Dordrecht (waar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
scholen elkaar ontmoeten). Die leverde ons onder andere het egaliseren van de voormalige moestuin, 
enkele picknicktafels en een speelwerktuig op. 
Voor de communicatie met de huiswachten/schippers verschijnt er eens per kwartaal een nieuwsbrief. In 
aanvulling daarop zijn er de maandelijkse “Wist-je-datjes” met korte mededelingen en wetenswaardigheden. 
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Koos Vorrinkhuis 
In december 2019 sprak een gast, een mevrouw van rond de 75 jaar en al heel lang Nivonlid, een van de 
BHC-leden aan: “Meneer, ik hoor dat u in de BHC zit. Ik wil u graag een compliment maken voor het huis. 
Het is schoon en alles is heel, ook in de kamers. Dat was jaren geleden wel anders. Wij zijn hier 
weggebleven, omdat het vies en rommelig was. Maar nu is het geweldig. Ook de gastvrijheid is veel beter 
geworden. Dank u wel voor het mooie huis en de fijne mensen.” 
Eigenlijk is dit voldoende voor het Jaarverslag 2019. Maar er is meer te melden. 
Het was ook het jaar dat we afscheid hebben moeten nemen van Paul van Tongeren die op 3 april plotseling 
overleed. In 2019 zijn de vacatures in de BHC opgevuld: er kwamen vier nieuwe duo-coördinatoren, twee 
voor de huishouding en twee voor de vrijwilligers. Door een wisseling in de BHC is er ook een nieuwe 
secretaris. Maar Paul is niet te vervangen.  
KOOS stond weer bol van de activiteiten, veelal samen met de afdeling Gooi-Eemland & Amersfoort. Voor 
het eerst zijn door KOOS en Banjaert de Solo Huiswachten Date Dagen georganiseerd voor “alleenstaande” 
huiswachten van alle accommodaties. Doel: bestaande solo-huiswachten een maatje te helpen vinden om 
mee te huiswachten. Het was een succes.  
We hebben weer 1 mei gevierd met de (derde) Koos Vorrinklezing. Deze keer door de politicoloog / 
socioloog Merijn Oudenampsen. Een geslaagde dag in een traditie die we zullen voortzetten. 
De woensdag-werkersploeg heeft in 2019 weer geweldig gepresteerd. Het huis schoon, heel en op orde 
blijft het motto van die dagen. 
In 2019 heeft KOOS 1508 meer overnachtingen geboekt dan in 2018. Het totaal resultaat bedroeg € 
29.213,37. Dat is € 72.107,- meer dan in 2018 toen de accommodatie een het jaar met aanzienlijk verlies 
moest afsluiten.  
In 2019 heeft de BHC het “Masterplan KOOS 2030” voorgelegd aan het Central Bestuur, een meerjarig 
project met als doel een totale vernieuwing van het Koos Vorrinkhuis. De eerst te beantwoorden vraag is: 
hoe ziet het Natuurvriendenhuis van de toekomst er uit? 

 

Krikkenhaar 
Op 3 januari hebben we in samenwerking met de afdeling Almelo weer een nieuwjaarsreceptie gehouden, 
met een grote opkomst. Hannie Snel droeg daarbij als voorzitter het stokje over aan Wim Langenkamp. In 
2019 is ook afscheid genomen van Eef Huiskamp als coördinator vrijwilligers. Eef heeft deze functie bijna 
15 jaar vervuld. Het vertrek van enkele huiswachten en leden van de onderhoud- en bosploeg is 
opgevangen door de komst van nieuwe vrijwilligers. 

De sloop van het oude huisje “Op 
den Haar” en de voorbereidingen 
voor de bouw van het nieuwe eco- 
huisje kunnen we beschouwen als 
een complex project. De inzet van 
de BHC en vele andere 
vrijwilligers, materiaal en 
financiële middelen hebben 
daarbij een belangrijke rol 
gespeeld. We hopen dat 
binnenkort ook alle technische 
zaken worden afgerond, zodat het 
huisje in de verhuur kan.  
 

Op 12 september hebben met alle 
vrijwilligers meegedaan aan een 
workshop, die in het teken stond 
van “identiteit bepalen”: wie zijn wij 
en hoe kunnen we ons 
natuurvriendenhuis Krikkenhaar 

toekomstbestendig maken? De bijeenkomst was interessant en leerzaam. Op deze wijze hebben we alle 
vrijwilligers bij dit onderwerp betrokken en ook de onderlinge communicatie over beleidszaken willen 
versterken.  
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Ook dit jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd zoals een doe-week, waarin men kon 
deelnemen aan allerlei creatieve bezigheden en spelmomenten. Samen met Den Broam is een fietsweek 
georganiseerd.  
De bosploeg is in het najaar begonnen met het inplanten van een nieuwe border langs het terras. De 
herinrichting van de tuin en de omgeving van het nieuwe huisje krijgen het komende jaar veel aandacht. 
Uiteraard zullen we ons ook richten op nog meer duurzaamheid. Het nieuwe huisje is daar al een mooi 
voorbeeld van. We zien uit naar de opening van het mooie eco-huisje met de daaraan verbonden duurzame 
activiteiten. 

 

Lettelbert  
Het jaar begon met een afscheid. Jan de Jong en Wea de Munck namen beiden, na een lidmaatschap van 
vele jaren, afscheid van de beheercommissie. Daarmee bestond de BHC nog uit drie leden, maar gelukkig 
wel met voldoende vrijwilligers op de achterhand. Uit die vrijwilligers zijn aan het eind van het seizoen vier 
nieuwe leden naar voren gekomen, zodat de beheercommissie weer met nieuwe energie vooruit kan.  
 
Op Lettelbert zijn in2019 vooral kleine klussen en verbeteringen opgepakt. Hoewel… het opknappen van 
de 20 meter lange steiger met hardhouten planken was zeker geen kleine klus. Hier en daar is nieuwe 
beplanting aangebracht, een kruidentuin, bestrating, en niet te vergeten het bestrijden van de Japanse 
Duizendknoop. Voor de sanitair- en schoonmaakmiddelen is in samenwerking met de Meenthe en 
Allardsoog een nieuwe leverancier gevonden met veel aandacht voor duurzaamheid. En, last but not least, 
zijn we dit jaar Green Key gecertificeerd.  
Op het vlak van PR kregen we deze zomer bezoek van de ‘Kampeermeneer’ met zijn gezin en dat leverde 
en erg leuke en positieve blog op zijn website. Het is wel duidelijk dat PR constant aandacht blijft vragen. 
Het gaat erom met de juiste tekst je doelgroep aan te spreken en ook consequent te zijn in alle uitingen, 
zoals folder, website, locatie-informatie, en ook wat je op het terrein aan de gasten uitreikt. Wordt zeker 
vervolgd. 
Het verloop van het seizoen en ook het weer was wisselvallig. Desondanks kunnen we spreken van 
voldoende belangstelling en was het een paar keer puzzelen om iedereen een mooie plek te geven. Met 
ruim 2700 overnachtingen zijn we dik tevreden.  
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De Meenthe 
Een seizoen met… een start in april met technische mankementen, weinig gasten, maar wel reeën op het 
terrein in een sneeuwstorm. Pasen met veel zon, een vol hemelvaartweekend en een stormachtig 
pinksterweekend. Een zomer met leuke activiteiten als nachtvlinders tellen, vogelhuisjes maken met de 
Timmerclub, de verkiezing van de beste kampvuurmuzikanten, maar, bovenal, veel tevreden gasten. 
Een seizoen met nét genoeg vrijwilligers om een dekkend terreinwachtrooster te kunnen maken. Soms 
moesten we met kunst- en vliegwerk én extra inzet van vrijwilligers de taken uitvoeren.  
Een seizoen met gasten die langer blijven, omdat het zo goed toeven is op De Meenthe. Kampeerders 
melden zich soms spontaan om te helpen scheppen en tuinieren. Verschillende gasten tonen interesse om 
in 2020 als vrijwilliger terug te komen.  
En dan september, met weinig gasten, weer technische mankementen en heel veel regen. 

 

Morgenrood 
Morgenrood is een Natuurvriendenhuis waar we trots op zijn! Gelegen aan de rand van natuurgebied De 

Kampina zorgen vrijwilligers iedere dag voor een gastvrij verblijf van onze gasten. In 2019 hebben we, mede 

daarom, opnieuw een mooi exploitatieresultaat gerealiseerd. Dit is vooral behaald door het aantal 

overnachtingen in het huis en onze bungalow. Op het kampeerterrein daarentegen waren de 

overnachtingen lager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal huiswachten is op een goed niveau. Door een luisterend oor, hulp en een vast aanspreekpunt 

voelen onze huiswachten zich thuis en gewaardeerd op Morgenrood. Daarnaast zorgen we voor de juiste 

training, zodat zij met vertrouwen en plezier hun werk kunnen verrichten. 

Het totale vrijwilligersbestand blijft een punt van aandacht. Met name waar het gaat om techniek, onderhoud 

en innovatie blijft het moeilijk de juiste mensen aan ons binden.  

 

Morgenrood is constant bezig om de kwaliteit van de locatie te verbeteren. Ook in 2019 zijn hgiervoor de 

nodige initiatieven gerealiseerd. Zo zijn op het buitenterrein extra elektriciteitskasten geplaatst, er is een 

zonneboiler geïnstalleerd en we hebben het binnenklimaat van onze bungalow verbeterd.  

Energiebesparing staat voor Morgenrood hoog op de agenda. Het huidige gasverbruik is te hoog. Er zijn in 

2019 slimme meters geplaatst. In 2020 willen we verder met de nodige verbeteringen. 

 

Het kabouterpad wordt in gebruik genomen. 
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Het Zeehuis  
Het Zeehuis kijkt terug op een bruisend jaar. We hadden 13.604 overnachtingen in het huis en 447 op ons 
kampeerterrein. Dit aantal is ongeveer gelijk aan vorig jaar.  

 
Het huis heeft rondom in de steigers gestaan om achterstallig onderhoud aan de gevels en het metselwerk 
aan te pakken. Het gebouw is opnieuw geschilderd. Er is op allerlei fronten verduurzaamd, zodat we ook 
ons gouden Green Key-certificaat hebben kunnen behouden. Het werk is nooit af. Er zijn plannen om het 
gebouw nog duurzamer te maken, samen met onze gasten. Er moeten nog rolstoeltoegankelijke kamers 
komen. 
Er is een lift geïnstalleerd, de hal is helemaal opgeknapt en er zijn plannen gemaakt om de zalen en de hal 
een wat huiselijker karakter te geven. In de zomer heeft de Timmerclub een workshop vogelhuisjes 
timmeren gegeven, met groot succes. Dit heeft ons geïnspireerd om ook in de zomer activiteiten voor de 
gasten te organiseren.  
We waren aanwezig op het Fair Trade festival in Bergen. We zijn actief bij de wandelmarathon en de 
Fjoertour om Het Zeehuis meer bekend te maken Er is een commissie PR & Activiteiten die allerlei plannen 
maakt om in de rustige midweken in de winter activiteiten te organiseren, zoals de midweek wandelen. De 
eerste midweek “Bergense School zien en voelen” in december was een succes en voor herhaling vatbaar. 
Ook willen we Het Zeehuis meer bekend maken als conferentiecentrum voor groepen die ons gedachtegoed 
(groen, duurzaam, sociaal en verdraagzaam) uitdragen.  
 

We zullen een boekje uitgeven met een portret van Het 
Zeehuis, gebouwd in 1908, een rijksmonument, 
aanvankelijk als Burgerlijk Weeshuis van Amsterdam en 
sinds 1961 Natuurvriendenhuis. Met de Open 
Monumentendagen kunnen belangstellenden het huis 
bezichtigen. Er komen midweken over de Amsterdamse 
School aan Zee, Filosoferen aan Zee en zondagen met 
Muziek aan Zee.  
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FINANCIEEL VERSLAG Vereniging Nivon       

         

         

         

       

         

Geachte lezers,        
 

        

Hieronder treft u de jaarrekening van de Vereniging Nivon 2019.     

Een uitgebreid verslag over de activiteiten treft u aan in het bestuurlijke jaarverslag.    
 

        

2019 is afgesloten met een exploitatieresultaat van -€ 18.640,00 wat € 31.983,00    

minder gunstig is dan begroot. De verschillen laten zich globaal als volgt verklaren:    

         

Baten:         

Hogere contributieopbrengsten  € 43.439,00     

Hogere overige baten   € 12.809,00     

Hoger omzet reizen   € 10.154,00     

Verbeterde omzet en marge wandelgidsen € 18.069,00     

  

sub-

totaal  € 84.471,00     

         

Lasten:         

Lagere kosten Toorts en publiciteit  -€ 26.667,00     

Hogere kosten salarissen en personeel  € 31.138,00     

Hogere kosten activiteiten  € 34.607,00     

Hogere kosten ledenadministratie  € 11.995,00     

Hogere kosten Nivon 100  € 29.172,00     

Hogere organisatie- en bureaukostenkosten      

en oninbare vorderingen  € 36.209,00     

  

sub-

totaal  € 116.454,00     

         

  

globaal 
verschil  -€ 31.983,00     
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Liquiditeit:        

 De liquiditeitspositie van de Vereniging is met € 852.014,- goed.    

        

Vermogen:       

 Het vermogen dat wordt aangehouden door de vereniging wordt toegelicht bij de balans.  

 Hierbij is ook aangegeven wat de reden is om dat vermogen aan te houden, als ook de maximale omvang. 

        

        

Een onderhandse lening ter grootte van € 135.250,- is aan de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen 

uitgegeven, tegen een jaarlijkse rente van 4.06% tot 1 mei 2019, vanaf 1 mei 2019 is de rente 1,2%.  

        

        

Begroting 2020:       

Teneinde de gebruiker van deze jaarrekening goed inzicht te geven in de ontwikkeling van Nivon  
wordt hieronder de samenvatting van de begrotingscijfers 2020 getoond. De 

verwachting is dat Nivon in 2020 vergelijkbare activiteiten en cijfers kan doen/ 
behalen dan over 2018. Met name de stabilisatie van ledenaantallen zal 

kunnen worden gecontinueerd. Rond 15 maart 2020 werd duidelijk dat ook 
Nederland werd getroffen door de pandemie, ten aanzien van activiteiten zal 

dit tot consequentie hebben dat deze zullen worden gestaakt. De financiële 

impact hiervan is echter gering, omdat dit ook betekent dat er geen kosten 
zullen worden gemaakt. De verwachting daarbij is ook dat het niet zal leiden 

tot significante aantallen opzeggingen van het lidmaatschap.     

        

Inkomsten:       

contributie  € 570.000      

reizen  € 295.000      

wandelen  € 129.600      

overig  € 3.300      

  € 997.900      

        

uitgaven:        

personeel  € 373.613      

huisvesting € 26.968      

bureaukosten € 63.711      

organisatiekosten € 129.010      

publiciteit  € 134.000      

activiteiten  € 493.700      

afschrijvingen € 4.399      

  € 1.225.401      
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doorbelast aan NVH € 232.782      

resultaat:  € 5.281      

        

        

Bestuur, directie en toezichthoudend orgaan:     

Het Centraal Bestuur bestuurt de vereniging. De afgevaardigde leden van de vereniging vormen de Nivonraad. 

De Nivonraad is het hoogste orgaan, dat bestuursbesluiten (waar nodig) bekrachtigt en toezicht houdt   
op het bestuur. De Nivonraad heeft een aantal commissies ingesteld: de financiële commissie en  
de commissie van beroep. 

Deze commissies rapporteren direct aan de Nivonraad.     

De leden van het bestuur, Nivonraad en commissies zijn onbezoldigd.    

Bij de uitvoering van hun functies gelden voor alle functionarissen de statuten van de vereniging.  

De dagelijkse leiding van de werkorganisatie is in handen van een door het bestuur aangestelde directie. 

De directie bestond op 31 december 2019 uit 1 persoon, de heer R.J. Manuel (1959).   

De directie ontvangt een beloning op grond van de cao Zorg en Welzijn, passend binnen alle wettelijke grenzen. 

        

Samenstelling bestuur (genoemd Centraal Bestuur)      

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit 8 personen:     

M G de Jager secretaris       

B J Lindeman lid       

H A Boerendonk lid       

H G M Schaaf voorzitter       

H M Verschuur lid       

C Schep  lid       

M E Minkes lid       

Y Huisman  penningmeester       
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FINANCIEEL VERSLAG, Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen.    

    

   

Geachte lezers,        

        

Hieronder treft u de jaarrekening 2019 van de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen 

(NVH) aan.            

De Stichting NVH werkt voortdurend aan de verbetering van de financiële stabiliteit en dat is in dit 

jaarverslag goed te volgen.          

Positieve resultaten in voorgaande jaren waren voornamelijk toe te schrijven aan éénmalige baten. In de 

Stichting NVH wordt vanaf 2016         

intensief gewerkt aan de verhoging van de omzet in combinatie met besparingen op de kosten. Dit om 

op een structurele wijze ook in de toekomst         

positieve resultaten te kunnen behalen.        

De neergaande trend op het aantal overnachtingen in de huizen is gekeerd, met een groei van 92.461 in 

2016 naar 109.470 in 2019.         

Deze groei wordt breed gedragen, met een toename over vrijwel alle accommodaties. De 

bezettingsgraad is gestegen, maar er is nog voldoende ruimte voor verdere verbetering in de komende 

jaren.              

De Stichting NVH laat over 2019 een positief resultaat zien van € 177.457,-. De liquiditeit is nagenoeg 

gelijk gebleven met € 1.086.151,-         

in 2018 naar € 1.028.242,- in 2019, waarmee de Stichting NVH voldoende is gefinancierd.   

      

        

De hypothecaire leningen zijn in 2019 met € 274.472,- verminderd, als gevolg van het ingezette beleid 

om eind 2024 hypotheekvrij te zijn.         

Bij deze stap in de versnelde aflossing is € 176.500,- bij de afdelingen ondergebracht en € 135.250,- bij 

het Nivon centraal, als onderhandse lening.         

Rentebetalingen over deze bedragen vloeien, in ieder geval tot 2025, terug naar het Nivon.  

            

Het toekomstige, verbeterde, resultaat van de Stichting NVH zal worden benut voor een 

moderniseringsslag. Voor deze investeringen is een investeringsprotocol ingevoerd, met strategie- en 
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rendementseisen voor de selectie van toekomstige investeringsprojecten.    

    

Financiële analyse        

2019 is afgesloten met een exploitatieresultaat van: € 176.965. Dit is € 178.208 minder positief dan 
begroot.         

De verschillen laten zich voornamelijk als volgt verklaren:      

Baten:        

 Hogere opbrengst uit overnachtingen    € 131.000    

 Hogere marge activiteiten en services   €  19.000    

Lasten:        

 Hogere lasten onderhoud en vervanging   € 201.000    

 Hogere afschrijvingslasten           €  56.000    

 Hogere lasten overhead en organisatie   €  72.000    

 Hogere kosten activiteit gebonden lasten  €   3.000    

(voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en 

lasten over 2019).        

        

Begroting 2020:        

Teneinde de gebruiker van deze jaarrekening goed inzicht te geven in de ontwikkeling van de stichting 

wordt hieronder de samenvatting van de begrotingscijfers 2020 getoond.    

   

Inkomsten:        

omzet overnachtingen   € 2.378.128      

omzet services     €  261.550      

overig      €   16.359      

      € 2.656.037      

        

uitgaven:        

doorbelast vanuit Nivon   €  232.782      

huisvesting      €   21.530      

bureaukosten     €   91.175      

organisatiekosten   €  121.375      
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publiciteit     €   39.000      

activiteiten     € 1.273.979      

afschrijvingen en rente   €  539.809       

     € 2.319.650      

        

resultaat:     €  336.387  

     ==========     

        

Na balansdatum werd duidelijk dat ook Nederland werd getroffen door de pandemie. Naar het zich laat 

aanzien zal dit grote impact hebben op de omzet in 2020. Verwacht is een omzetdaling van ruim 25% ten 

opzichte van de vastgestelde begroting. Mogelijk zelfs leidend tot een exploitatieverlies (hangt sterk af 

van de kostenreductie gedurende de periode van de pandemie). Dit zal geen gevolgen hebben voor de 

continuïteit van de stichting, dit naar de overtuiging van het bestuur. Zie ook gebeurtenissen na 

balansdatum (onderdeel jaarrekening). 
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Bestuur, directie en toezichthoudend orgaan:     
 
Het Centraal Bestuur bestuurt de stichting.  

 

Hiervoor geldt dat de leden van het bestuur gelijk zijn aan de leden van het Nivon 
 

bestuur. Feitelijk is er, behoudens onder andere de externe accountant, geen toezichthoudend orgaan. In de praktijk legt 

echter het stichtingsbestuur ook jaarlijks verantwoording af aan de Nivonraad (zie Nivon), zodat impliciet kan   

worden gesteld dat het toezicht alsook de commissies gelijk zijn aan de vereniging Nivon.   

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.     

Bij de uitvoering van hun functies gelden voor alle functionarissen de statuten van de stichting.   

De dagelijkse leiding van de werkorganisatie is in handen van een door het bestuur aangestelde directie.  

De directie bestond op 31 december 2019 uit 1 persoon, de heer R.J. Manuel (1959).   

De directie is in dienst bij vereniging Nivon en ontvangt, uit hoofde van de directievoering van de stichting geen beloning. 

        

Samenstelling bestuur (genoemd Centraal Bestuur)     

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit 8 personen:    

M G de Jager       

B J Lindeman       

H A Boerendonk       

H G M Schaaf       

H M Verschuur       

C Schep        

M E Minkes       

Y Huisman        

        

 


