Verslag kwartaaloverleg Q2 2021
Aanwezig:

Afwezig:

Werner Bijlsma (Voorzitter)
Ilse Bijlsma – van Weelden (Penningmeester)
Rosalie van Lenthe – Welbergen (Secretaris)
Geen

Datum:
Locatie:

1 augustus 2021 om 20:00
Online (video call)

1. Opening
Het overleg vangt aan. Het idee was om af te spreken in ’s Graveland, maar door
weersomstandigheden en met de Coronamaatregelen is hiervan afgezien.
2. Mededelingen
Geen van de aanwezigen heeft mededelingen.
3. Financiën Q2 2021
Qua financiën staat het er prima voor. Na de donatie aan Natuurmonumenten t.b.v. de
bloemenweide in Fochtelooerveen in mei van dit jaar, is het saldo weer aangevuld tot ruim
€1.700,00. Dit komt uit de donaties van particulieren en voor een mooi bedrag uit ons project bij
RetourMatras B.V. Het bedrag wat nu op de rekening staat, aangevuld met de aankomende donaties,
zal worden besteed aan een project in samenwerking met de Waddenvereniging.
Voor de komende maand zijn er een aantal kostenposten (kosten hosting en de aankoop van een
cadeau voor een donateur), maar die worden door het bestuur uit eigen zak betaald. Daarmee is en
blijft de financiële situatie van de stichting bijzonder gezond.
4. Coaching & adviestrajecten: RetourMatras en potentiële opdrachten
Momenteel zijn we druk bezig met het begeleiden van RetourMatras bij het behalen van haar ISO
9001 (kwaliteitsmanagement) certificaat. Een hele leuke opdracht waar we ons tijd prima in kwijt
kunnen en bovenal een heel leuk en duurzaam bedrijf.
Daarnaast hebben we een aanbieding neergelegd bij een andere organisatie voor een soortgelijk
project. De aanbieding is positief ontvangen, maar we zijn nog in afwachting van de uitkomsten.
Tot slot loopt er nog een mogelijk project om een interne audit uit te voeren voor de ISO 9001 bij een
opdrachtgever. Mogelijk dat we hier in augustus meer over horen.
We zijn Scienta erg dankbaar bij de rol die ze vervullen bij deze (potentiële) opdrachten.
5. Natuurprojecten: Fochtelooerveen en Lauwersoog
Met de donaties die we begin dit jaar en een deel van vorig jaar hebben ontvangen, hebben we
Natuurmonumenten gesteund met de aanleg van de grote bloemenweide in het natuurgebied
Fochtelooerveen. De bloemenweide had een uiteindelijk oppervlak van 2.500m2, een mooi gebied.
In juli heeft voorzitter Werner een rondleiding gehad van een boswachter om het resultaat te
bekijken. Het is een ontzettend mooi natuurgebied en in de bloemenweide krioelde het van het
leven. Ondanks dat er ook veel gras is gegroeid, trokken de aanwezige bloemen veel bijen,
sprinkhanen en andere insecten aan. Dit levert weer voedsel op voor de vogels en andere dieren die
in het natuurgebied wonen. Al met al een mooie investering in een prachtig natuurgebied.
Voor de komende periode gaan we samen met de Waddenvereniging kijken hoe we het havengebied
in Lauwersoog kunnen vergroenen. Hier zijn al mooie stappen in gezet, door bijvoorbeeld het

ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen, maar ook een met beton volgestorte boot
waar diverse visdieven (een kleine stern) op broeden. Met de Waddenvereniging gaan we kijken wat
we vanuit Knowledge for Nature zouden kunnen doen.
6. Voortgang businessplan
De voortgang van het Businessplan is goed. Met de huidige opdracht lijkt het erop dat dit jaar ons
beste jaar ooit gaat worden, al zijn we dan nog niet op de ambitie die we voor ogen hebben (€7.500
aan donaties per jaar in 2022) en de aanleg van 10.000 m2 natuur in Nederland (we zitten nu rond de
5.000 m2). Maar de stappen die we zetten zijn goed.
Qua naamsbekendheid gaat het ook goed. Qua volgers op social media groeien we goed, met name
op LinkedIn, wat gezien ons werk ook een belangrijk medium is.
Tot slot scoren we hoog op klanttevredenheid tot dusver. Opdrachtgevers die ons beoordeeld
hebben, geven ons gemiddeld een 9. Dat is ruim boven doel.
Wijziging Beleidsplan Knowledge for Nature
Het is goed om mede te delen dat het beleidsplan van Knowledge for Nature op 2 punten gewijzigd
is:
- De eigenaren doneren €10,00 i.p.v. €30,00 per maand aan de stichting om de kosten te
dekken (wijziging ingegaan per 1 januari 2020). Tot voorheen doneerden we €30,00 om ook
de hosting en marketing vanuit de Stichting te betalen. Echter betalen de eigenaren deze
kosten nu rechtstreeks vanaf de eigen rekening. Dit is belangrijk voor de ANBI status die wij
hebben. Deze kijkt namelijk naar de hoogte van de operationele kosten en die mogen de 90%
niet overstijgen. Vandaar dat we de operationele kosten zoveel mogelijk buiten de stichting
willen houden.
- Per 1 augustus 2021 is de wijze waarop de Stichting haar donaties investeert iets gewijzigd.
Tot 1 augustus investeerden we 100% van de donaties zo snel mogelijk in projecten van
bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Dat gaan we iets anders doen. Vanaf 1 augustus 2021:
o investeren we 80% van de donaties die binnenkomen zo snel mogelijk in projecten
van bijvoorbeeld Natuurmonumenten of de Waddenverenging.
o de overige 20% komt in een potje voorzieningen. Met dit potje voorzieningen willen
we sparen voor het opzetten van een eigen natuurreservaat, bij voorkeur een
reservaat op zee. Dit is de uiteindelijke droom die we hebben en daar willen we geld
voor opzij zetten. Privé sparen we eigenaren hier ook voor.
Het gewijzigde beleidsplan is gepubliceerd op de website.
7. Volgend overleg
Deze is nog niet ingepland, maar zal naar verloop van tijd worden gepland in overleg tussen de
bestuurders.
8. Rondvraag
Rosalie draagt nog een idee aan om nog eens terug te keren naar de projecten die we hebben
gedaan en hier filmpjes voor te maken voor de social media. Dan kan er nog een keer terug geblikt
worden op het resultaat, maar kan ook worden uitgelegd hoe mooi het omliggende natuurgebied is.
Ten tijde van het schrijven van dit verslag s het eerste filmpje, gemaakt door Rosalie, gedeeld via
social media (Facebook en Instagram).
9. Sluiting
Het overleg wordt afgesloten.

