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De Stad Uit van Stichting Lekker Groen/ Groen Doet Goed Rotterdam December 2019 

 

De Boom In is een project dat kinderen verbindt aan natuur in en buiten de stad. Schoolklassen en 

groepen gingen op excursie naar het bos. Ze ontmoetten dieren, verkenden wat er groeit en deden 

opdrachten. In de stad verkenden de groepen de bomen, er werd geklommen, geplant en verzorgd.  

De doelgroepen waren kinderen die in stenige stadswijken opgroeien, ze deden aan het programma 

mee via school of met hun ouders in de vrije tijd via maatschappelijke organisaties  
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Voor de periode mei 2018 –t/m juli 2019 is Provincie Zuid-Holland via het URG als cofinancier 

benaderd. In deze verantwoording leest u hoe we aan de daarbij opgelegde verplichtingen hebben 

voldaan.   

In de brief van 6 juli 2018 met nummer DOS-2018-0002521 van Provincie Zuid-Holland zijn de 

volgende verplichtingen ten aanzien van de toekenning opgenomen.  

De activiteiten vingen aan op 1 juli 2018 en zijn afgerond op 1 juli 2019, de verantwoording van de 

uitvoering sturen we conform uw verzoek voor 30 december 2019 toe.  

In onderstaande verantwoording staat hoe we invulling hebben gegeven aan activiteiten en welke 

prestaties daaruit voort zijn gekomen. 

A Meldingsplicht 
De uitvoering van de activiteit is niet anders gelopen dan verwacht.  

B Specifieke verplichtingen  
Foto’s en andere relevante informatie van gerealiseerde activiteiten hebben we in het inhoudelijk 

verslag opgenomen per activiteit. Het inhoudelijke verslag over De Boom In is een onderdeel van 

het jaarverslag van de stichting. Hierin staat wat we precies hebben gedaan om de doelstellingen te 

halen. Hierin staan ook alle relevante foto’s en persvermeldingen. 

C Verplichtingen bijhouden administratie  
Aan de verplichting ten aanzien van het bijhouden van administratie hebben we voldaan.  

We hebben een financiële administratie per activiteit, financiële middelen zijn opgesplitst in baten 

en lasten. Van alle activiteiten zijn aantallen kinderen, begeleiders/ouders, scholen en groepen 

bijgehouden.  

Onze accountant van bureau Kubus is deze maanden de administratie aan het controleren. Het 

verslag wordt bij beschikbaarheid openbaar gemaakt via onze website en u toegezonden. 

 

 

 

D Verplichting subsidievaststelling  
We hebben de aanvraag tot subsidievaststelling voor 1 januari 2020 ingediend. We hebben hierbij 

voldaan aan het controleprotocol. De begroting is aangeleverd en geeft een inzicht in de werkelijke 

kosten en baten.  
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Overige bepalingen 
We hebben in onze publicitaire middelen duidelijk gemaakt dat de Provincie Zuid-Holland onze 

activiteiten mede mogelijk heeft gemaakt.  

Prestaties 
In het activiteitenprogramma staan de prestaties die we uit hebben kunnen voeren met steun van 

Provincie Zuid-Holland. We lichten toe wat we hebben bereikt ten opzichte van de gestelde doelen. 

Activiteitenprogramma 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties om te sturen op participatie 

in de wijk zowel voor ouders en kinderen 

Gemeente Rotterdam Natuur- en milieu educatie 

Resultaat: logistiek bereik van 950 kinderen. 

950 kinderen werden logistiek bereikt (doel was 1000). De cofinanciering van Provincie Zuid-

Holland ter hoogte van € 6.000, - is ingezet om vervoer en logistiek te financieren. Gemeente 

Rotterdam financierde met € 6.000, - de inzet vanuit scholen bovenop het reguliere 

schoolprogramma.  

WMO Radar Overschie  

Resultaat: Bereik van 200 kinderen 

We hebben intensief samenwerkt met WMO Radar in Overschie en de doelstelling in aantallen 

behaald. 

WMO Radar De Gaffel 

Resultaat: Bereik van 200 kinderen 

WMO Radar organiseert de deelname van 200 kinderen. De Provincie Zuid-Holland heeft hier 

€1000,- cofinanciering aan bijgedragen. Vanuit de Gaffel is er daarnaast een bijdrage van €2900,- 

geweest.   

Stichting Lekker Groen - Uitvoering logistiek en vervoer 

Resultaat: coördinatie vervoer en logistiek van 1000 kinderen 

Het team van De Stad Uit organiseerde het traject omtrent vervoer en logistiek. De kosten van 

16.096, - worden gecofinancierd door Lammers en Feldkamp en met € 8048 door Provincie Zuid-

Holland.   

Activiteiten buiten de stad 
Kinderen beleefden avonturen in het bos waaronder ‘jungle’ tochten door getijdenparken, klimmen, 

verzamelen, verhalen vertellen en boomkunst maken.  
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ARK Natuurontwikkeling 

Resultaat: bereik van 400 kinderen 

Ark Natuurontwikkeling organiseerde de deelname van 400 kinderen (doel was 375). Ze hebben 

kosten gemaakt ter hoogte van 10.650, - euro. Ze cofinancieren daarvan 5.325, - euro. De overige 

kosten zijn gecofinancierd door provincie Zuid-Holland. 

Lentiz MBO Maasland 

Resultaat: Bereik van 150 kinderen 

Lentiz MBO Maasland ontwikkelde excursies voor 150 kinderen in de Broekpolder (doel was 250). 

Ze hebben kosten gemaakt ter hoogte van 7.500,- euro en waren voor 100% cofinancier. Het bereik 

is 100 kinderen minder dan afgesproken, Lentiz heeft door interne omstandigheden een dag voor 

100 kinderen niet door laten gaan.  

Outdoor Valley 

Resultaat: Bereik van 150 kinderen 

Outdoor Valley verzorgt outdoor activiteiten voor groepen. Outdoor Valley cofinancierde de helft 

van de kosten voor deelname. Dat betekent €25,- per kind. We hebben het maximum aantal 

deelnemers op 150 gezet. Dit doel is bereikt. Outdoor Valley had kosten van in totaal €7.500,- en ze 

cofinancieren €3.750,- daarvan.  Provincie Zuid Holland cofinancierde eveneens €3750. 

Stichting Lekker Groen - coördinatie partners buitengebieden 

Prestatie: activiteiten voor 1000 kinderen op locatie 

De projectkosten ter hoogte van 16.096, - worden gecofinancierd door enerzijds Marijke Lammers 

en MelO Feldkamp en anderzijds Provincie Zuid-Holland ter hoogte van €8048,-  

Activiteiten in de stad  
De Kinderen die mee zijn geweest naar het platteland krijgen ook een lesbrief over het bomen in de 

stad zelf, hierdoor leggen ze het verband tussen natuur en stad. 

Gemeente Rotterdam Boomverzorgers 

Prestatie: deelname van 299 kinderen  

Stadsbomen worden beheerd door de boomverzorging van Gemeente Rotterdam, die houden 

boomschouwen in de wijken. De dienst Stadsbeheer/ boomverzorgers hebben 299 kinderen 

bereikt (doel was 250 kinderen). Dit programmaonderdeel koste €12500,-. Provincie Zuid-Holland 

cofinancierde met €25.000,-. Gemeente Rotterdam cofinancierde met €10.000. 

Gemeente Rotterdam Natuur- en Milieueducatie 

Prestatie: deelname van 500 kinderen.  

Gemeente Rotterdam NME stelt zijn leermiddelen ter beschikking gericht op bomen en natuur. 

Deze worden ingezet bij scholen ter ondersteuning van de educatieve lessen door de docent.  500 
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kinderen (doel was 500) in 20 klassen hebben bij het maken van vogelhuisjes dit educatiemateriaal 

ontvangen.  

Hiervoor zijn kosten ter hoogte van €2.100, -  gemaakt. Gemeente Rotterdam NME stelde 700,- als 

cofinanciering beschikbaar. Provincie Zuid-Holland droeg €1400 bij.  

Boomtoppers 

Prestatie: deelname van 179 kinderen.  

De Boomtoppers hebben 179 kinderen in bomen laten klimmen (doel was 150 kinderen). Ze 

financierden daarvan €3150,- zelf op de totale kosten van €6250,-. De Provincie Zuid-Holland 

droeg aan dit project bij met €3150,-. 

Uitvoering Stichting Lekker Groen betreft coördinatie wijkpartners 

Prestatie: verbinden gemeente en wijkpartners met scholen en kinderen in de vrije tijd 

De kosten van €16.096, - werden gecofinancierd door Marijke Lammers en MelO Feldkamp. 

Provincie Zuid-Holland deed een cofinancieringsbijdrage van €8.048, -  

Communicatie  

Prestatie: 6x persbericht, Rotterdampasacties, interviews en agenda’s en ontwerp middelen 

We hebben aan alle communicatieafspraken voldaan. Zie ook het inhoudelijk verslag  

Enchilada 

Prestatie: ontwerp middelen 

De vormgevers van Enchilada zorgen voor de huisstijl. Het bureau geeft als cofinanciering korting 

op uren en ontwikkelingskosten. Provincie Zuid-Holland steunt dit met een cofinanciering van 

€1600,- op de totale kosten van €3.200,- .  

Monitoring 

Prestatie: monitoring 1000+ kinderen 

IVN verzorgt de monitoring en evaluatie van ‘Groen doet goed’.  De door hen ontwikkelde aanpak 

voor monitoring wordt uitgevoerd door Marijke Lammers. Haar inspanningen daarvoor zijn 

verdisconteerd in de uren accountmanagement.  

De bijdrage die IVN voor monitoring vraagt wordt voor de helft gefinancierd door Stichting Lekker 

Groen. De totale projectkosten zijn 333,- euro, Stichting Lekker Groen cofinanciert met 167,- euro.   
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De bijdrage van de provincie Zuid-Holland wordt ingezet om de scholen daadwerkelijk te bereiken 

en in beweging te brengen zoals beschreven staat in het programma.   


