Jaarverslag 2016
samenvatting

In 2016 hebben we veel bereikt om trots op te zijn. Op alle vier onze kernthema’s – energie,
mobiliteit, voedsel en grondstoffen – wisten we milieuwinst te realiseren. We hebben
consumenten geholpen hun leven duurzamer in te richten, bedrijven overtuigd om groener
te opereren en we voerden de druk op de politiek op als het nodig was. Benieuwd naar onze
projecten en resultaten? Deze staan uitgebreid toegelicht op de Jaarverslagwebsite.

Onze visie & missie
Onze visie is dat wij geloven in een mooie,
gezonde en duurzame wereld waar we met
z’n allen zonder schade voor mens, natuur en
milieu kunnen leven, werken en ondernemen.
Wij voelen de urgentie van de klimaat- en
milieuproblemen en zien veel mogelijkheden
om op een ecologisch verantwoorde wijze om te
gaan met onze planeet.
Daaruit vloeit onze missie voort: wij werken
met hart en hoofd, samen met anderen, aan
substantiële klimaat- en milieuwinst. Wij bieden
handelingsperspectief aan mensen, bedrijven en
de overheid door duurzaam beleid en duurzame
keuzes aantrekkelijker te maken. Waar nodig
nemen we stelling en als het niet anders kan
vragen we de rechter in te grijpen.

RESULTATEN
Energie

Grondstoffen

In 2016 bracht Natuur & Milieu haar Energievisie 2035 uit: een
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Voedsel
Landbouw en veeteelt leggen een zware druk op ons milieu. In 2016
zetten wij ons ervoor in om die druk te verlagen: door te pleiten voor
minder intensieve veeteelt en voedselverspilling, en voor een groter
aanbod van duurzaam geproduceerde producten.

Mobiliteit
In 2016 zetten we vol in op elektrisch rijden: voor bedrijven én voor
particulieren. Ook besteedden we volop aandacht aan de trein als
aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig.

VOORUITBLIK 2017
Zijn we tevreden over 2016? Ja en nee. Inhoudelijk hebben we veel bereikt, maar valt er ook nog veel te winnen. Zo zijn de
kolencentrales nog niet gesloten, gaat de opmars van elektrisch vervoer nog niet snel genoeg en worden er nog steeds veel
te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt in de groente- en fruitteelt. Ook financieel hebben we in 2017 een flinke inhaalslag te
maken. Kortom: werk aan de winkel!

Financien
Op financieel gebied was 2016 voor Natuur & Milieu een lastig jaar. De omzet daalde ten opzichte van 2015 en kwam uit op
€ 6.109.096. Dit resulteerde in een negatief resultaat van - € 827.359, terwijl een resultaat van € 0 was begroot. Het eigen
vermogen nam af tot € 2.371.394.

BATEN POSTCODE LOTERIJ E.A

€ 2.358.049
OPBRENGSTEN VAN OVERHEDEN

TOTALE INKOMSTEN

€ 6.109.096

€ 1.770.344
RENTEBATEN & OVERIGE BATEN

€ 164.629
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

€ 1.816.075

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

€ 6.237.622
TOTALE UITGAVEN

€ 6.936.456

WERVING BATEN

€ 177.472
BEHEER & ADMINISTRATIE

€ 521.361

FinanciEle Vooruitblik 2017
In 2016 is gaande het jaar een reorganisatie in gang gezet. De aanleiding hiervoor was tweeledig: de behoefte aan meer
duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, en de tegenvallende financiële resultaten. Op basis daarvan is
ervoor gekozen om per 2017 een managementlaag te schrappen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te
leggen. Daarnaast is ook het aantal fte’s teruggebracht.
De reorganisatie wordt begin 2017 afgerond. Onder andere om structureel kosten te besparen, zullen wij in de loop van 2017
verhuizen naar een goedkoper, maar duurzamer pand. Zowel de reorganisatie als de verhuizing brengen eenmalige kosten
met zich mee, die tot gevolg hebben dat we ook in 2017 nog een negatief financieel resultaat gaan realiseren. We hebben er
wel alle vertrouwen in dat we vervolgens in 2018 onze reservepositie weer kunnen gaan versterken.

Natuur & Milieu bedankt haar donateurs, partners en de Postcode
Loterij voor hun steun in 2016!

