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Inleiding
31 scholen en 6500 leerlingen hebben in 2019 meegedaan aan activiteiten van de Stichting
NDCE. Als onderwijsbreed project werd Wad n Wonder aangeboden met 16 deelnemende
scholen. De zwerfvuilactie was ook in 2019 weer succesvol met 1500 deelnemende
leerlingen. Verder laat onderstaande grafiek zien dat de basisactiviteiten van NDCE,
uitleningen, buitenlessen en wilgenknotten, de laatste jaren een gestage groei doormaken.

Projecten en activiteiten NDCE 2019
Hieronder staan alle projecten en activiteiten die NDCE in 2019 heeft ontwikkeld en
aangeboden nader uitgewerkt.
Nestkastjesproject
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups waren in 2019 nog eens 130 nestkastjes
beschikbaar voor de scholen, waarvoor heel veel belangstelling bestond.

Schoolbreed project “Wad n Wonder”
Aan het project “Wad ’n Wonder” deden 16 scholen mee.
De aftrap vond plaats op gbs. De Springplank in Leek met een heel mooi verhaal dat door de
kinderen begeleid werd met geluiden van het Wad m.b.v. bijzondere muziekinstrumenten,
die deels heel goed op de scholen konden worden gemaakt.
De pers en genodigden waren hierbij aanwezig.
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De ontwikkeling en de uitvoering van het project werd gedaan door IVN d.m.v.
bijeenkomsten voor coördinatoren en leerkrachten.
De evaluatie met de deelnemende scholen was positief.

Voor 2020 staat het project “Jong Leren Eten” op stapel.
“Fier op ’t Westerkwartier” zou een heel mooi project kunnen zijn voor de nabije toekomst,
maar de ontwikkeling van een dergelijk project is kostbaar en vraagt de inzet van veel
betrokkenen. Over de haalbaarheid van dit project kan in het jaarverslag 2020 hopelijk meer
worden gezegd.
Zwerfvuilacties (BO en VO)
Aan de zwerfvuilactie deden 24 scholen mee.
De aftrap werd op 22 maart gedaan door wethouder Westra op de school “Op Wier”, die nu
onderdeel uitmaakt van de scholen in het Westerkwartier.
Ook daarbij waren de pers en genodigden aanwezig.
Het aantal deelnemende scholen loopt langzaam terug en er zal over worden nagedacht hoe
de deelname kan worden gestimuleerd.
Met het nodige geduld is het gelukt om op de Borgen in Leek een zwerfafvalproject te gaan
doen. Dit project werd begeleid door Monique Pas van IVN op basis van de door IVN
ontwikkelde werkwijze Jongerenadviesbureau.
De eindpresentaties vonden plaats op 9 april 2019 in aanwezigheid van Wethouder Westra,
waarbij adviezen werden gegeven aan een panel bestaande uit de wethouder, een
ambtenaar en een externe deskundige.

Buitenles “Eten uit de natuur”
“Eten uit de Natuur” is een nieuw project, waarbij de titel duidelijk de inhoud van het project
aangeeft. De kinderen verzamelen eetbare zaken uit de natuur, die gezamenlijk worden
bereid en opgegeten. NDCE ontving daarvoor een subsidie van € 1527,- van GGD Groningen,
waarvoor materialen zijn gekocht om het eten in en uit de natuur te kunnen bereiden.
Een en ander vergt veel voorbereiding en zal daarom enkele keren per jaar kunnen worden
gedaan.
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Marumerlage
De kennismaking met burgemeester Van der Tuuk vond plaats in de Marumerlage en dat
werd wederzijds als zinvol en plezierig ervaren. Op 29 maart 2019 werd de vogelkijkhut in de
Marumerlage geopend door gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen.
Ook werd stilgestaan bij de educatieve containers van NDCE van waaruit buitenlessen zullen
worden gegeven voor de basisscholen. Het project Marumerlage werd mogelijk gemaakt
door subsidies van de gemeente Marum, de provincie Groningen, het Gebiedsfonds
Westerkwartier en Staatsbosbeheer.

Boomfeestdag
De boomfeestdag vond op 13 maart 2019 in Zuidhorn.
De weersomstandigheden waren zeer slecht te noemen, maar er waren toch 150 leerlingen
van de lokale scholen present om langs het Hoendiep 30 bomen te planten.

Huisvesting en uitstraling NDCE
Bij het overleg met Marit Stokkentreeff bleek dat zij het wenselijk vond het NDCE kantoor
een betere uitstraling te geven en beter in te richten. Zij heeft daarover contact opgenomen
met Quadraten, die daarvoor een offerte hebben laten opstellen voor een bedrag van
€13.000. Dat bleek voor NDCE niet haalbaar, maar na goed overleg is besloten dat ook
Quadraten gebruik kan maken van het NDCE kantoor, waardoor NDCE de helft van het
bedrag gaat betalen in de vorm van een huurverhoging gedurende vijf jaar.
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Zo was het

Kantoor nu

Stuurgroep NDCE
In de stuurgroep zitten de volgende organisaties en hun vertegenwoordigers.
- Staatsbosbeheer: Nico Boele (voorzitter), Marieke de Boer.
- Landschapsbeheer: Elmar Schraa.
- Kuzemerkooi: Bert Plaat.
- Curringherveld: Rob Heringa.
- Groninger Landschap: Michel van Roon.
- IVN: Agnes Bakker.
- NDCE: Herman Woltjer, Menzo de Groot (secretaris).
- K & C Drenthe: Marieke van Ginkel.
In 2019 werd vergaderd op 12 februari en 16 april met als belangrijkste punten:
-

hoe kunnen we elkaar versterken met als doel de kinderen de natuur te laten beleven
projecten
educatie Marumerlage
jaarverslag en financiën 2018, begroting 2019, kascommissie
afscheid van Herman Woltjer en Menzo de Groot als leden van de stuurgroep

De bijeenkomst op 12 februari stond los van de reguliere vergaderingen en vond plaats op
de Coendersborch en had als doel van gedachten te wisselen over hoe vanuit de diverse
organisaties men elkaar kan versterken en hoe de organisaties daar een rol in kunnen
spelen. Alle deelnemers hadden voor dit onderwerp een stelling meegenomen, waarover
discussie gevoerd kon worden. Na een levendige en geanimeerde discussie werden een
aantal suggesties genoteerd, die op de vergadering van 16 april werden besproken:
iedereen wil dat de kinderen naar buiten gaan
-

de wil om samen te werken is zeker aanwezig en het erom elkaar te versterken zonder elkaar
te beconcurreren
elkaar informeren over activiteiten is belangrijk
de vraag is of NDCE wel echt een makelaar is en kan zijn

De kascommissie bestaande uit Marieke van Ginkel en Nico Boele. Zij hebben de
penningmeester décharge verleend. Nico gaat uit de kascommissie en Marieke gaat het nog
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een jaar doen. Er moet nog een nieuw lid worden benoemd. De stuurgroep kon zich vinden
in het financiële beleid van NDCE. Het jaarverslag 2018 werd goedgekeurd. Nico Boele
bedankt Herman Woltjer en Menzo de Groot voor hun inzet voor NDCE gedurende acht jaar.
Hun plaats wordt ingenomen door Marit Stokkentreeff en Nico Boele gaat terugtreden als
voorzitter van de stuurgroep. Marieke de Boer zal Staatsbosbeheer gaan
vertegenwoordigen.Elmar Schraa zal geen deel meer uit gaan maken van de stuurgroep
NDCE vanwege een reorganisatie bij Landschapsbeheer Groningen.

Vrijwilligersteam
NDCE beschikt over een zeer gemotiveerde groep van vijftien vrijwilligers, waarmee met de
nodige moeite aan alle aanvragen en verzoeken kan worden voldaan. Een paar extra
vrijwilligers zouden welkom zijn en die vraag is gemeld bij de Vrijwilligerscentrale. Dat
leverde een nieuwe vrijwilliger op, maar vanwege een benoeming in het onderwijs, verliet
ook een vrijwilliger NDCE. De taken van de vrijwilligers bestaan uit: uitleen van materialen,
administratie opgaveformulieren, ontwikkeling lessen en leskisten, website en facebook,
ontwikkeling Marumerlage.
Sinds de komst van Marit Stokkentreeff is een van haar taken het organiseren en begeleiden
van alle vrijwilligersactiviteiten. Ze is daarvoor elke dinsdagmorgen beschikbaar in het NDCE
centrum in Grootegast.
In 2019 was er overleg met de vrijwilligers op: 12 maart en op 1 oktober. Op 17 december
was er een werkoverleg en een gezellige kerstkoffie. Op 14 juni werd het schooljaar 20182019 afgesloten met een reisje naar Eernewoude en Grouw. Vanuit het Havenkantoor in
Eernewoude gingen we met twee boten over de prachtige wateren in dat gebied naar
Grouw. Onderweg was er veel te zien met af en toe een buitje regen, maar NDCE-ers zitten
daar niet zo mee. De lunch werd genuttigd in Grouw, waarna de terugreis weer werd
aanvaard. Het was een prachtige dag, waarvan de vrijwilligers erg hebben genoten.
Aandachtspunten 2019 waren:
-

-

de jaarlijkse NDCE projecten (Jong leren eten, zwerfvuilactie en nestkastjesproject)
leskisten, vernieuwing en uitbreiding (vlinders, vogels in de winter, roofvogels, bloembollen,
Pieter de Pier, smaaklessen, broedmachines)
buitenactiviteiten, vernieuwing en uitbreiding (eten uit de natuur, Marumerlage)
Er was in 2019 veel belangstelling voor buitenactiviteiten, maar door de grote inzet van de
vrijwilligers konden alle aanvragen worden gehonoreerd.
Er had zich een stagiair aangemeld, maar die is niet op komen dagen. Hopelijk lukt het in
2020 beter.
Op de onderwijsdag van Quadraten heeft NDCE zich gepresenteerd met een workshop over
Eten uit de Natuur. De workshop werd twee keer gegeven en werd goed bezocht. De
deelnemers waren erg tevreden en het leverde zelfs een deelname voor een workshop met
een schoolklas op.
Er wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van de website en dat begint z’n vruchten
af te werpen. NDCE zet regelmatig zaken op facebook.
De in gebruik zijnde computer was acht jaar oud en nodig aan vervanging toe.
Met de nieuwe computer is weer heel goed te werken.
Onder leiding van Marit Stokkentreeff is het magazijn opgeruimd, waardoor het prettiger en
overzichtelijker werken is geworden.
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-

Op 17 december was er kerstkoffie en kregen de vrijwilligers een bescheiden kerstpakket als
waardering voor hun grote inzet voor NDCE.
Ook werd er teruggeblikt op 2019 en werden er vele goede opmerkingen gemaakt en de
nodige vragen gesteld.

Overleg met gemeente
In het kader van de continuïteit NDCE en de gezamenlijke projecten van gemeente en NDCE
is er regelmatig overleg met de milieuambtenaren van de gemeente Westerkwartier. Die
vonden plaats op 10 januari, 16 mei, 3 oktober en 14 november. Op 14 maart werd
kennisgemaakt met wethouder dhr. Westra en op 7 november met wethouder mevr.
Pastoor. Onderwerpen van gesprek waren:
- continuïteit NDCE
- evaluatie inzet Marit Stokkentreeff
- projecten, waaronder mogelijk een project “Fier op ’t Westerkwartier”
- actieplan zwerfafval gemeente Westerkwartier
- stimulering deelname scholen aan jaarlijkse zwerfafvalactie
- ontwikkelingen Marumerlage

Bestuur en bedrijfsvoering
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
- Herman Woltjer (voorzitter)
- Menzo de Groot (secretaris/penningmeester)
- Anne van Dijk (bestuurslid)
- Hans Koenders (bestuurslid)
Het rooster van aftreden ziet eruit als volgt:
- Hans Koenders > 2023
- Herman Woltjer > 2020
- Anne van Dijk > 2021, heeft aangegeven af te willen treden in 2020.
- Menzo de Groot > 2022.
Het bestuur vergaderde in 2019 op 9 april en 5 november. De belangrijkste punten:
-

jaarverslag 2018, jaarrekening 2018, begroting 2019
dienstverband van Marit Stokkentreef als educatief leidinggevende NDCE per 1-3-2019
tussenrapportage Marit Stokkentreeff
projecten: nestkastjes, Wad’n Wonder, zwerfvuilactie, zwerfafvalproject VO, Jong Leren Eten,
Eten uit de natuur, Fier op ’t Westerkwartier, boomfeestdag
continuïteit NDCE
herbenoeming bestuurslid Hans Koenders, aankondiging tussentijds aftreden van bestuurslid
Anne van Dijk
aanpassing kantoor NDCE door Quadraten op verzoek van NDCE
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-

kennismaking met burgemeester Van der Tuuk
ontwikkeling Marumerlage

Het jaarverslag 2018 is door het bestuur besproken, akkoord bevonden en aangeboden aan
alle partners van NDCE. De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 krijgen aandacht bij het
onderdeel financiën van dit jaarverslag.
Op 1 maart 2019 werd Marit Stokkentreeff vanuit IVN gedetacheerd bij NDCE
Westerkwartier. Haar functie is educatief leidinggevende. Dat was het resultaat van
oriënterende besprekingen met de wethouders en de ambtenaren van de toen nog vier
Westerkwartier gemeenten. De gesprekken waren gebaseerd op een door NDCE gemaakte
notitie over de continuïteit van NDCE Westerkwartier. Uitgangspunt van deze notitie was dat
Herman Woltjer en Menzo de Groot, gezien hun leeftijd, de dagelijkse leiding van NDCE
wilden overdragen aan een professional. Bij brief van 18 december 2018 gingen de
gemeenten daarmee akkoord voor de periode van één jaar met een bijdrage van € 60.000,00
waarin ook de kosten voor projecten e.d. zijn meegenomen. Daarbij werd de opmerking
gemaakt dat de nieuwe gemeente Westerkwartier zal gaan onderzoeken of de bijdrage voor
langere tijd structureel kan worden gemaakt. Bij het opstellen van dit jaarverslag is nog niet
geheel duidelijk of dat ook plaats zal gaan vinden, maar er is reden voor optimisme.
Op verzoek van de gemeente kwam NDCE met een evaluatie van de inzet van Marit
Stokkentreeff. Daarin werd verantwoording afgelegd over haar inzet en kwam ze met een 12
puntenplan voor de bedrijfsvoering van NDCE. Op basis van de evaluatie heeft de gemeente
een definitief college- en raadsvoorstel opgesteld als onderdeel van een perspectiefnota.
Besluitvorming hierover zal begin 2020 plaatsvinden.

Financiën, subsidies en begroting 2020
De jaarrekening 2019 werd afgesloten met een kapitaal van € 14.526,95 en een resultaat van
€ 876,78. NDCE heeft ook in 2019 als “bank” gefunctioneerd voor de subsidies Marumerlage,
die voor een deel ook zijn aangevraagd door NDCE. De subsidies voor de Marumerlage zijn
overgeschreven op de spaarrekening van NDCE. Op die rekening stond eind 2019 een bedrag
van zo’n € 4000,00, dat nog besteed kan worden aan het project Marumerlage. De begroting
2020 laat inkomsten zien van € 77.750,- en uitgaven van €78.500,00, waardoor er een tekort
is van € 750,-. Dat bedrag zal ten laste worden gebracht van het kapitaal.

Toekomstvisie
Het continueren en innoveren van het onderwijsaanbod en de interne bedrijfsvoering blijven
centraal staan de komende jaren. Onder bedrijfsvoering verstaan we het leidinggeven aan
vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en verantwoordelijk zijn voor de inhoud en kwaliteit
van educatieve producten en diensten. Ook het relatiebeheer valt onder de bedrijfsvoering,
dus het onderhouden van contacten met gemeente en maatschappelijke organisaties en
terreinbeheerders in het gebied t.b.v. afstemming en ontwikkeling van een gezamenlijk
aanbod. Vooruitblik 2020:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

Vernieuwing (verjonging) team. Vrijwilligersvacatures, promotie en werving, buddysysteem en inzet huidige vrijwilligers meer op maat;
Begeleiding van vrijwilligers die bezig zijn met vernieuwing van educatieve producten
diensten;
Cursus NDCE-schoolgids (winter 2020-2021) eventueel i.s.m. IVN Westerkwartier;
Uitbreiding aanbod buitenlessen (qua gebied, qua thema), zoals in de Marumerlage;
Contact met scholen, opgavelijsten maken, versturen, registreren, totaallijsten
maken (zowel voor buitenlessen als voor materiaal uitleen) en weer terugkoppeling
naar scholen;
Coördinatie bemensing op buitenlessen-praktische ondersteuning-contact met
scholen;
Vernieuwing, uitbreiding, digitalisering lesmateriaal, zoals
- Inhoud meer toegespitst op doelgroep/leergang
- Activerende werkvormen
- Nieuwe inrichting website (van aanbod naar vraaggericht)
Versterken presentatie en promotie producten en diensten NDCE (via schooleigen
kanalen, website en formulieren)
Versterken loketfunctie NDCE tussen andere aanbieders (partners in gebied) van
natuur- en cultuureducatie en scholen. Hiervoor moet dat andere aanbod veel beter
worden geïnventariseerd en beschreven door die aanbieders;
Versterken van relatiebeheer, netwerkfunctie en daardoor acquisitie van opdrachten
en financiering – vooral ook op langere termijn;
Initiëren, voorbereiden, organiseren, voorzitten en notuleren van
ambtenarenoverleg, besturenoverleg, partneroverleg en last but not least NDCEteamoverleg.
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