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Bestuursverslag 2018/2019 

Met dit bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken en het door de 

organisatie gevoerde beleid. 

Stichting Lekker Groen zet zich in voor meer groen en groenbeleving in en rondom Rotterdam. Sinds 

2015 richt de stichting zich op kinderen in stenige wijken met het programma De Stad Uit. 

De stichting is een erkend goed doel, we zijn ANBI CBF gecertificeerd. Via deze link komt u bij ons 

CBF paspoort.  

 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. 24 vrijwilligers begeleiden activiteiten, zorgen voor de 

communicatie en de financiering en organiseren en besturen.  

SLG heeft geen personeelsleden in dienst. Er zijn twee krachten op freelance basis die de projecten 

initiëren en organiseren. De uitvoering van de activiteiten, evenementen en concepten wordt 

gedaan door de projectleider die op freelance basis werkt, een accountmanager, ingehuurde 

freelance professionals en vrijwilligers. De twee betaalde medewerkers  werken als zelfstandige  en 

via payrolling. In totaal betreft dit 0,8 fte. De stichting wordt gefinancierd door subsidies en fondsen.  

 

De maatschappelijke betekenis van stichting Lekker Groen is beperkt af te lezen uit het financieel 

jaarverslag daarvoor verwijzen we naar de evaluaties van het programma De Stad Uit die jaarlijks 

worden opgesteld. Hieruit blijkt dat er sinds 2015 meer dan 17.000 kinderen aan het programma 

deel hebben genomen. Dit zijn kinderen waarvan een groot deel nog nooit in de natuur rondom de 

stad is geweest. Zij wonen in oude stadswijken met weinig openbaar groen. 

  

https://www.cbf.nl/organisatie/lekker-groen
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Statutaire doelstelling, missie en visie  

Statuten: Stichting Lekker Groen (SLG) heeft ten doel het organiseren van groene activiteiten, 
evenementen en concepten, die de perceptie van het openbaar groen positief beïnvloeden in de 
provincie Zuid-Holland. Maar ook het verrichten van alle verdere handelingen die, met 
vorenstaande in de ruimste zin van het woord, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn. 

Doelstelling 

Sinds 2015 heeft De Stad Uit bijna 17.000  kinderen bereikt. We zorgen ervoor dat minimaal 3000 

kinderen per jaar kunnen deelnemen. De stichting initieert innovatieve projecten die erop gericht 

zijn stedelingen met het Rotterdams platteland te verbinden. De Stad Uit van stichting Lekker Groen 

bereikt de doelgroep via scholen en via wijk- en buurtorganisaties.  De stichting nodigt iedereen uit 

om deel te nemen, maar voor de kwetsbare doelgroepen in de oude stenige wijken doen we extra 

ons best. 

Missie 

Kinderen uit stenige stadswijken in contact brengen met natuur en platteland rondom Rotterdam  

Visie 
 

Natuurervaring geeft kinderen de tools om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.  De focus ligt op 

kennismaking met agrariërs en platteland1. 

 
1  

Armoede in stenige wijken 
In Rotterdam wonen de meeste kinderen van alle steden in Nederland, zo’n 98.000.  40% van de kinderen 
heeft te maken met effecten van armoede. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling. Kinderen leren minder 
goed en nemen korte termijn beslissingen die niet goed voor hen zijn: neem je nu een ijsje of straks een bruine 
boterham? Maak je nu je huiswerk, of ga je eerst nog een potje gamen?  Onderzoek toont aan dat kinderen die 
veel buiten spelen beter in staat zijn om lange termijn beslissingen te nemen en de consequenties van hun 
handelingen te doorzien. Ons programma draagt eraan bij de effecten van armoede te bestrijden.   
 
De ruimte nemen? Of krijgen? 
Kinderen van nu hebben veel minder vrije speelruimte dan nog een generatie geleden. Lia Karstens van de VU 
heeft dat voor Rotterdam onderzocht. Zie ook ‘De nieuwe generatie stadskinderen’. Door overbezorgdheid 
mogen kinderen vaak niet zelf op ontdekkingstocht rondom huis en school. Plekken waar je avontuurlijk kunt 
spelen blijven daarmee onbekend. We geven ouders en scholen tips en ideeën voor groene recreatie. 
 
Gezondheid 
Mensen die weinig buiten komen hebben vaker last van de typische stads kwalen: hart- en vaatziekten, 
overgewicht, adhd en stress. Van Japan tot Schotland wordt natuur als beste geneesmiddel voor dit soort 
aandoeningen gezien. Je krijgt het zelfs op recept. Om gezond te blijven hebben we natuur hard nodig. Om 
gezond te eten hebben we kennis nodig over wat er groeit en hoe je seizoen voedsel lekker kunt klaarmaken.  
Ons programma trekt jonge gezinnen de natuur is naar plekken waar je helemaal bijkomt en naar boerderijen 
waar je lokaal lekkers kunt ontdekken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rxyaOp_faIs
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Governance 

● Governance code: onze sector natuur participatie heeft geen eigen governance code. We 

volgen de code uit de cultuursector.  

● Klachten: de stichting beschikt over een klachtenprocedure. 

● Vertrouwenspersoon: er wordt een vertrouwenspersoon ten behoeve van medewerkers en 

vrijwilligers benoemd.  

Communicatie met belanghebbenden 

De stichting beheert 2 websites ten behoeve van de communicatie met de belanghebbenden.  

● De site Stichting Lekker Groen is de business-to-business website van de stichting.  

● De site De Stad Uit is de business-to-consumer website voor kinderen, ouders en docenten. 

  

 
 
Leuker dan Fortnite 
We constateren dat natuur vooral bezocht wordt door ‘de happy few’, modale gezinnen uit rijkere wijken. 
Kinderen en ouders uit armere milieus voelen zich minder snel op hun gemak in de natuur. Daarom 
organiseren we activiteiten waarmee de stedelingen zich thuis voelen, waar je stadse skills getriggerd worden 
op landelijke uitdagingen, waar je de taal en het tempo van begrijpt.  Als kinderen hun games niet missen 
weten we dat het goed is. 
 
Verdichting binnenstad 
Rotterdammers houden van hun groen, alleen komt dat steeds meer onder druk te staan.  De komende jaren 
worden er 50.000 nieuwe woningen gerealiseerd.  Wijk- en buurttuinen in zelfbeheer op de slooplijst. De 
grenzen van de stad rukken meter voor meter op en bouwprojecten knagen aan de stadsparken. Waar moet je 
naartoe als ouder met je kind? We  willen ouders en scholen wegwijs maken. 
 
De grens opzoeken 
Er lijkt er harde grens te lopen tussen stad en platteland. Veel agrariërs willen hun lifestyle delen met 
stedelingen. Zij onderkennen dat de verbinding met de stad positief kan zijn. Stedelingen willen wel, maar 
weten de weg naar de natuur niet vanzelf te vinden. Wat je kunt beleven en wanneer staat niet in de 
evenementenkalender van de stad. We zijn de schakel tussen stad en platteland. 
 

Natuur tekort 
Nature Deficit Disorder is een set van verschijnselen die door gebrek aan natuur worden versterkt. Een beetje 
natuur heeft veel invloed, de literatuurstudie van Mark Mieras gaat hier uitgebreid op in.  

 

 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/publicatie-governance-code-cultuur-2019
https://lekkergroen010.wordpress.com/contact/klachtenprocedure-stichting-lekker-groen/
https://lekkergroen010.wordpress.com/
https://lekkergroen010.wordpress.com/
https://www.mieras.nl/schrijven/beetje-natuur/
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Samenwerking en partners  

We werken samen met de overheid, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en 

boeren.  Samenwerking met tientallen stedelijke en regionale partners zorgt voor duurzame 

resultaten en elan. De Stad Uit is een onderdeel van  Groen doet goed. Groen doet goed is een 

project van IVN, provincie Zuid-Holland en 14 steden in Zuid-Holland. 

 

 
Partners 2018/2019 

Vrijwilligers  

Er zijn 24 vrijwilligers betrokken bij de uitvoering. Vrijwilligers hebben een verklaring omtrent 
gedrag, ze onderschrijven de gedragscode van stichting Lekker Groen. Ze beschikken over een 
vrijwilligerscontract en zijn verzekerd.  

Monitoring 
● We monitoren de bezoekersaantallen, daarvoor nemen we het de gemiddelde grootte van 

schoolklassen als indicatie voor het aantal deelnemende kinderen.  

● We tellen het aantal deelnemers via wijkorganisaties. 

● We tellen het aantal aanmeldingen van de Rotterdampas en de website. 
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Projecten 

De bereikte en niet bereikte resultaten in het boekjaar staan in de inhoudelijke verantwoordingen 

van de projecten van De Stad Uit. Voor 2018/2019 is de stichting akkoord gegaan met het uitvoeren 

van de projecten  

● Avontuurlijk Spelen - speelnatuur geïnspireerd door de natuur 

● Natuurlijk Eten, Eten uit de Natuur - voedsel educatie  

● De Boom in  - ecologie 

Financieel beleid 

De jaarstukken worden opgesteld door Kubus accountants Dordrecht. Per programma zijn er 

evaluatieverslagen die inzicht geven hoe de uitvoering gerelateerd aan de besteding plaats heeft 

gevonden.  

Meer dan 90% van de inkomsten wordt besteed aan de uitvoering.  

Ons boekjaar volgt het schoolseizoen van 1 september t/m 31 augustus.  

Provincie Zuid-Holland is de belangrijkste financier van stichting Lekker Groen. 

Gemeente Rotterdam subsidieert het boerderij en plattelandsprogramma.  

Cofinanciers zijn diverse plattelandpartners en boeren, ze dragen bij in geld, middelen en 

voorzieningen.  

De stichting heeft een begroting voor stichtingskosten (zie begroting). De middelen om de 

stichtingskosten te financieren worden verkregen door 5% van de inkomsten te reserveren.  

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor deelbegrotingen rondom events en schoolexcursies.   

  

https://www.kubusdordrecht.nl/
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Bestuur Lekker Groen  

 

Nienke Bouwhuis, voorzitter sinds 2011 

Nienke Bouwhuis is eigenaar van Bureau Bouwhuis en mede 

oprichter van Krachtgroen.  

 

 

 

 

Petra Meulenberg, secretaris sinds 2014 

Petra Meulenberg is projectleider van straat events in Rotterdam.. 

 

 

 

 

 

Mathilde Wansdronk, penningmeester sinds 2015 

Mathilde Wansdronk is directeur van Ekodomus,  gespecialiseerd 

in duurzame en vernieuwende oplossingen voor bouwprojecten.  

 

  

http://www.krachtgroen.nl/
https://www.linkedin.com/in/petra-meulenberg-65061146/
https://www.linkedin.com/in/mathildewansdronk/
http://ekodomus.nl/
http://ekodomus.nl/


8 

Bestuursbesluiten 

In het uitvoeringsjaar 2018/2019 heeft het bestuur besluiten genomen. Er zijn 4 vergaderingen per 

jaar. 

Continuïteit van projectleiding en accountmanagement te waarborgen.  

Het bestuur is er akkoord mee gegaan om de accountmanager Marijke Lammers via een payroll 

constructie  uit te betalen. 

De stichting heeft de activiteitenprogramma’s en de middelen besteedt zoals af is gesproken.  

De stichting heeft geen vrij besteedbaar vermogen.  

Er hebben geen statutaire wijzigingen plaatsgevonden. 

De stichting beschikt niet over waardevolle bezittingen of beleggingen.  

Toekomstvisie - verwachte gang van zaken 

We willen graag minder afhankelijk zijn van jaar subsidies en zijn op zoek naar manieren om 

meerjarige subsidie te  vergaren, dat zou een aanzienlijke besparing in personeelskosten betekenen 

omdat niet elk jaar tussen de 160 en 300 uur voor concept, planvorming  en verslaglegging aan 

gevers ingezet hoeft te worden.  

 

De belangrijkste toekomstplannen voor de korte en middellange termijn zijn de volgende: 

● Uitbreiding bestuur: het bestuur wordt naar verwachting uitgebreid. 

● De stichting is voornemens om de toekomstige projecten te financieren door de aanvraag 

van fondsen en subsidies.  

● Verkennen nieuwe financiers en leggen contacten met locale- en themafondsen. 

● We onderzoeken mogelijkheden voor crowdfunding.  
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Uitgaven en inkomsten  

   

thema uitgaven inkomsten 

   

Kubus accountants 2299  

Goede Doelen nederland 250  

CBF erkenning bijdrage 750  

Boekhoudprogramma 140  

Bankkosten Triodos 120  

Bestuurdersaansprakelijkheid Aon 199,75  

Event Verzekering Centraal Beheer 72,6  

Financiële administratie 400 uur 0  

website lekker groen / mijndomein 101  

Huur kantoorruimte 3600  

Regionale belasting groep 0  

Evides 0  

KPN 0  

Vervanging middelen 400  

Energie Direct 0  

Bestuur bijeenkomsten 500  

Bijeenkomst partners 750  

Presentatie (bloemen, afscheidscadeau's etc 75  

Deelname bijeenkomsten en bijscholing 1000  

Vakliteratuur 400  

Uitvoeringskosten 234771  

Uitvoering PZH Avontuurlijk Spelen  49036 

Uitvoering PZH De Boom In  49484 

Uitvoering PZH Natuurlijk Eten  49507 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Pantserklos  6032 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Crooswijkse Bocht  4428 

Uitvoering Gemeente Rotterdam Reyeroord+  2016 

Uitvoering Gemeente Rotterdam NME De Gezonde Kapsalon  11317 

Uitvoering Fonds Dik groen  700 

Uitvoering Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer  2882 

Uitvoering fonds Fundatie Santheuvel Sobbe  4000 

Uitvoering Armoedebestrijding Rups Avengers  66026 

totaal 245.428,35 245.428 

 

www.destaduit.nl en www.stichtinglekkergroen.nl 

http://www.destaduit.nl/
http://www.stichting/

