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Verantwoording voor Provincie Zuid-Holland 
Activiteitenplan natuurlijk eten, eten uit de natuur 
PZH 2018-652840178 
DOS-2018-0002534 
 
De Stad Uit |Groen Doet Goed Rotterdam, december 2019 
 
 
 
 
Natuurlijk eten, eten uit de natuur is een project gericht op voedseleducatie. Met Natuurlijk eten, eten 
uit de natuur betrekt De Stad Uit kinderen bij het Rotterdams platteland met zijn agrariërs, akkerbouw 
en koeienweides.  
Het project was gericht op kinderen die in stenige wijken opgroeien, de groep die het aanbod het 
hardste nodig heeft. 
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 3 juli 2018 met nummer DOS-2018-0002534 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.  
In onderstaande verantwoording  staat hoe we invulling hebben gegeven aan activiteiten en welke 
prestaties daaruit voort zijn gekomen. 
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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 natuurlijk eten, eten uit de natuur 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. 
We hebben het voortgangsverslag ingediend voor 15 januari 2019.  

 

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 de 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 aan u toegezonden. 

 

D Verplichting subsidievaststelling  
We hebben de aanvraag tot subsidievaststelling voor 20 december 2019 ingediend. We hebben 
hierbij voldaan aan de eisen van vaststelling uit het controleprotocol. De begroting is aangeleverd 
en geeft een inzicht in de werkelijke kosten en baten.  
 

Overige bepalingen 
We hebben in de 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.  
 

Logistiek en coördinatie scholen en groepen 

Prestatie: bereik van 1098 kinderen (doel was 750) 
Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam financierde 13.928 euro, -. Vanuit Gemeente 
Rotterdam is er cofinanciering en vanuit Natuur- en Milieueducatie ter hoogte van €6.000,- en 
Lammers en Feldkamp cofinancieren €7.928,- .  

https://docs.google.com/document/d/1FXJc5J1TYb-GIRp6cSW6JQU4hz51ADjVQA88EVGsfrA/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1FXJc5J1TYb-GIRp6cSW6JQU4hz51ADjVQA88EVGsfrA/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1FXJc5J1TYb-GIRp6cSW6JQU4hz51ADjVQA88EVGsfrA/edit#heading=h.lnxbz9
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We gebruikten de cofinanciering van Provincie Zuid-Holland om vervoer transacties te financieren 
en om het proces te coördineren. 
 

Avontuurlijk eten buiten de stad 

Prestatie: bereik van 993 kinderen (doel was 800)  
Pluk- en kookworkshops op boerderijen, boerenleven, coördinatie partners buiten de stad. De 
provincie stelde een bedrag van €18.479 ter beschikking voor de realisatie, Wij hebben 
cofinanciers gevonden ter hoogte van dezelfde bijdrage. Daarmee konden wij het project 
vormgeven en 993 kinderen bereiken (doel was 800 kinderen). 
 

WFFR, productie documentaires, coördinatie cultuurpartners  

Prestatie: bereik 325 kinderen (doel was 100) 
De totale kosten van €41734 voor de uitvoering zijn mogelijk gemaakt door cofinanciering van de 
Cultuurschool met €7.355,-  
Het Wild Life Film Festival cofinancierde met €3000,- en Feldkamp en Lammers met €16.096,-. 
Provincie Zuid- Holland cofinancierde €15.283,-.  
 

De Stad Uit Vrijwilligers  

Er zijn 30 excursies waarvoor vrijwilligers zijn ingezet a €35,- gefinancierd door Provincie Zuid-
Holland. 
 

Communicatie, ontwerp en huisstijl Enchilada 

Prestatie: communicatie inzet voor bereik deelnemers 
Enchilada cofinancierde evenals Provincie Zuid-Holland € 600,- . Deze bijdrage is ingezet voor de 

productie van publieksmiddelen. 

Monitoring en evaluatie  

Prestatie: monitoring activiteiten 
Monitoring en evaluatie verzorgd door IVN. De bijdrage die IVN voor monitoring vraagt worden 
door Provincie Zuid-Holland en stichting Lekker Groen gefinancierd. De totale projectkosten zijn 
€333,- , PZH cofinanciert met 167,- euro.   

https://docs.google.com/document/d/1FXJc5J1TYb-GIRp6cSW6JQU4hz51ADjVQA88EVGsfrA/edit#heading=h.lnxbz9
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