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VOORWOORD
Beste Lezer,
Voor u ligt het jaarverslag met jaarrekening van ANMEC over het jaar 2020. Een jaar waarin de coronacrisis de wereld
stevig in haar greep hield. Dat betekende ook voor ANMEC dat de medewerkers hun werkzaamheden voor het overgrote deel vanuit huis uitvoerden. Gelukkig lukte dat over het algemeen goed, al was het natuurlijk een heel andere,
minder bevredigende, manier van werken. Een organisatie als ANMEC is juist gebaseerd op intensieve persoonlijke
contacten en ontmoetingen. Deze fysieke ontmoetingen moesten we helaas missen. Toch is er veel gerealiseerd in
2020. Voor wat we door deze omstandigheden niet konden realiseren, kwamen dankzij veel creativiteit en flexibiliteit
andere producten en diensten in de plaats.
Het jaar 2020 was ook in andere opzichten een heel bijzonder jaar voor ANMEC. Het jaar van de voorbereiding van
het samengaan met IVN. Ook met de gemeente Amsterdam is goed en constructief overlegd over dit voorstel.
Per 1 januari 2021 is ANMEC onderdeel geworden van IVN, hierdoor is de organisatie meer toekomstbestendig en
kan de dienstverlening in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin groeien. De naam ANMEC blijft én de producten
en diensten van ANMEC worden voortgezet.
De medewerkers van ANMEC zetten zich ook de komende jaren elke dag in om aanbod te ontwikkelen voor de
vier gemeenschappen waarin kinderen en jongeren zich bewegen; School, Thuis, Kinderopvang en Buurt. Met een
sterk netwerk, oog voor wat er speelt in de stad en altijd advies op maat, realiseren we een bewustwording bij jeugd
en jongeren voor een rijke, groene Amsterdamse omgeving en voor het welzijn van mensen, dieren en planten.
Ik nodig u van harte uit om contact met ons op te nemen als u advies nodig heeft, of als u onze hulp kunt gebruiken
bij het verder ontwikkelen van een initiatief. Ook bent u zeer welkom om een kijkje te nemen in de NatuurMEdiatheek
aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.
Het bestuur dankt hierbij de medewerkers voor hun grote inzet, waardoor in moeilijke omstandigheden toch veel van
onze doelstellingen, zoals die in het werkplan 2020 staan, konden worden gerealiseerd. Ook hebben wij veel waardering, na hun aanvankelijke en begrijpelijke aarzelingen, voor hun actieve en enthousiaste steun bij de voorbereidingen
van de fusie met IVN. Wij wensen hen veel succes, voldoening en plezier toe in de nieuwe organisatie. Bijzondere
dank is het bestuur verschuldigd aan onze interim-directeur, Atze Sytsma, die zowel de dagelijkse leiding als de fusie
met IVN uitstekend heeft uitgevoerd.
Na de totstandkoming van dit jaarverslag zal de stichting ANMEC worden geliquideerd en zal ons bestuur defungeren.
Het was ons een voorrecht en een genoegen ANMEC van dienst te mogen zijn.

Voor nu wens ik u veel leesplezier met het jaarverslag.

Saskia de Jonge
voorzitter ANMEC
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LEESWIJZER  
Onze werkzaamheden hebben we gecategoriseerd in vier gemeenschappen (School, Thuis, Kinderopvang en Buurt)
en twee ondersteunende afdelingen (Communicatie en NatuurMEdiatheek). Voor elke gemeenschap en de ondersteunende afdelingen worden de resultaten weergegeven door infographics en toelichtingen.
De organisatie ANMEC, het bestuur en de financiën met jaarrekening zullen de laatste thema’s zijn.

AFKORTINGENLIJST  
AIS

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

BTO

Brede Talentontwikkeling

GPA

Groen Platform Amsterdam

GDO

Gemeente voor Duuurzame Ontwikkeling

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HVA

Hoge School van Amsterdam

JLE

Jong Leren Eten

KO

Kinderopvang

MRA

Metropool Regio Amsterdam

NDE

Natuur- en Duurzaamheidseducatie

NME

Natuur- en Milieu-Educatie

PO

Primair Onderwijs

R&D

Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam

SDG’s

Sustainable Development Goals

VELT

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

VO

Voortgezet Onderwijs

VU

Vrije Universiteit

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WUR

Wageningen University & Research

YFM

Youth Food Movement

6

a n m e c

-

j a a r r a p p o rt

2020

INLEIDING
ANMEC heeft afgelopen jaar haar energie en creativiteit ingezet op de 4 verschillende omgevingen rondom het kind:
School, Thuis, Kinderopvang en Buurt. In dit jaarverslag 2020 hebben we gekozen om ook onze resultaten te
verwoorden binnen de gemeenschappen waarin we gewerkt hebben. Deze focus wijkt af van de indeling in het
jaarplan 2020, dat langs de lijnen van inhoudelijke thema’s was opgesteld.
Door ons aanbod te ontwikkelen op de vraag vanuit deze 4 gemeenschappen, maken we duidelijker wat we willen
bereiken; een bewustwording van jeugd en jongeren voor de rijke, groene Amsterdamse omgeving en voor het welzijn
van mensen, dieren en planten. En het is onze uitdaging om natuur en duurzaamheid onder de aandacht te houden
bij de jeugd, de jongeren en hun begeleiders. Deze manier van werken, het erkennen van de energie van mensen in
deze gemeenschappen, het kunnen aansluiten bij vragen en behoeften, heeft ANMEC enorme positieve energie en
wilskracht gegeven. Dat willen we vastleggen in dit jaarverslag. En ons sleutelwoord hierbij is ‘verbinding’ met
de bewoners van de stad. Deze uitdaging sluit aan bij de visieontwikkelingen van de gemeente. In 2020 zijn de
Groenvisie, de Voedselvisie en Volkstuinvisie gerealiseerd en staat de Omgevingsvisie in de steigers. Ook in deze
visies is ‘verbinding’ een rode draad en wij dragen daar heel graag aan bij.
Doordat we onze werkzaamheden hebben verbreed is een aantal andere voornemens minder uit de verf gekomen,
zoals het versterken van samenwerking met het VO en het opzetten van nieuwe projecten op duurzaamheidsthema’s.
Bovendien speelde Covid-19 een grote rol in het kunnen realiseren van de interactie die nodig is voor onze projecten.
Sommige activiteiten konden simpelweg geen doorgang vinden en tegelijkertijd zagen we de behoefte groeien aan
aandacht voor een groene, gezonde en duurzame levensstijl.
Gelukkig konden we snel de omslag naar digitale vormen van ondersteuning maken en hebben we daarmee weer
een groeiend bereik.
Onze activiteiten t.b.v. het primair onderwijs worden regelmatig afgestemd met het ambtelijk team Schooltuinen en
Natuureducatie binnen de Eenheid Onderwijs, Zorg en Jeugd van de Gemeente Amsterdam, waar ook alle fysieke
voorzieningen mee verbonden zijn zoals kinderboerderijen en schooltuinen. Moestuinen en voedsel stonden
afgelopen jaar vol in de aandacht door o.a. de vele initiatieven in de stad, het 100-jarig bestaan van de schooltuinen
in Amsterdam en het rijksprogramma JLE waarvoor wij de provinciaal programmamanager leveren. Dit project, dat de
komende jaren wordt doorgezet, verantwoorden wij rechtstreeks aan de opdrachtgevers via een eigen cyclus van
werkplan/verslag/afrekening. Wel zijn er diverse activiteiten die samen met JLE in Amsterdam worden uitgevoerd en
die komen ook terug in dit verslag.
Onze producten willen we toegankelijk maken voor alle Amsterdammers. We constateerden dat docenten de afstand
naar de NatuurMEdiatheek als een drempel konden ervaren. In overleg met de gemeente zijn we een transportservice
gestart. En dit tot grote vreugde van de scholen. Ook de lidmaatschappen zijn toegankelijk gemaakt voor particulieren
en KO. Wel moeten we onderzoeken hoe we onze producten goed kunnen afstemmen op de vraag en doelgroep.
En wat is mooier om te zien dat veel studenten stage willen lopen bij ANMEC. Om deze jongvolwassenen te kunnen
ondersteunen is ANMEC een erkend leerbedrijf en begeleidden we afgelopen jaar stagiaires vanuit MBO Wellant
college Urban Green Development (3 studenten), Aeres Hogeschool (1 student) en de HvA (5 studenten).
Kortom: we blikken terug op een enerverend jaar. En ook in 2021 blijven we ons inzetten voor de vier gemeenschappen
School, Thuis, Kinderopvang en Buurt. Dit doen we in samenwerking met het IVN, onze vele partners in de stad, onze
netwerkcontacten in de provincie en collega NME-ers in het hele land.
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SCHOOL
Scholen hebben een grote potentie om bij te
dragen aan een groen en duurzaam Amsterdam.
ANMEC helpt scholen bij dit proces zodat duurzaamheid zijn plek krijgt in de visie van de school,
het curriculum, professionalisering van het team,
bedrijfsvoering en de omgeving. Ook de NME-ers in
de stad, die als een gids de leerlingen en docenten
wegwijs maken in de Amsterdamse stadsnatuur
en gastlessen geven over natuur-, techniek- en
duurzaamheidsthema’s, maken deel uit van deze
gemeenschap. We werken samen aan kwalitatief
goede natuur en duurzaamheidseducatie.

Producten

11
2
1
1

doe-het-zelf lessen voor thuisonderwijs BO
doe-het-zelf lessen voor VO
inspiratiepakket Klimaat
leskist Groene Energie

Ecoschools

2
7

workshops met 15 deelnemers
scholen begeleid

5e schooldag initiatieven

2

Kwaliteitszorg schooltuinen,
NME Buitenlessen

4 lesobservaties XL
1 lesobservatie
10 kwaliteitschecks lesbeschrijvingen

programma’s

Groene schoolpleinen
Gemeenschap school

14
40
10
8
2
10
8

adviesgesprekken
netwerkgesprekken en –bijeenkomsten

1
1
3
2

Hand-out Groene schoolpleinen
Groene schoolpleinen in beeld
Adviezen focusgroep GDO
Bijeenkomsten kenniscafe Groene
Schoolpleinen provincie Noord-Holland

Introducties NatuurMEdiatheek aan 87 PABO-studenten HvA
VO scholen betrokken bij stageopdracht Voedsel
VO scholen begeleid bij voedsel/duurzaamheidsproject
Bijeenkomst leermiddelen specialisten Wikiwijs
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TOELICHTING
Producten

Vanwege de schoolsluitingen door corona hebben we onze activiteiten aangepast. In plaats van onze geplande inspiratiesessies over afval-, groene energie- en klimaateducatie in de klas, hebben we geïnvesteerd in het ontwikkelen
van laagdrempelige lessen voor thuisonderwijs. Naast deze digitale lessen zijn in onze NatuurMEdiatheek nieuwe
producten te leen over groene schoolpleinen, moestuinieren, duurzame en gezonde voeding, afval en grondstoffen,
duurzame energie en klimaat.

Ecoschools

Met Eco-Schools staan leerlingen aan het roer bij duurzame veranderingen binnen een school: ‘student led change’.
Ze vormen -samen met enkele volwassenen- een Eco-team en onderzoeken de school aan de hand van een
duurzaamheidsscan. Wij begeleidden 7 Eco-Schools op hun pad naar meer duurzaamheid in gedrag, onderwijs en
bedrijfsvoering en gaven op twee Eco-Schools een teamtraining aan de leerkrachten. Ondanks de lockdown behaalde
de Westerparkschool het Bronzen certificaat en lukte het de Dr Rijk Kramerschool een audit aanvraag in te dienen
voor hun 2e Groene Vlag.

Afval op School

In samenwerking met gemeente collega’s afvaleducatie zijn er 4 mooie lessenseries ontwikkeld over afval en grondstoffen. Door deze serie op te nemen in onze collectie, zijn de lessen toegankelijk voor alle scholen via onze website.

Plek onder de Zon

Na 10 jaar zonne-energieproject Plek onder de Zon wilden we de scholen een nieuwe impuls geven. We ontwikkelden
de ‘MicroBattle voor scholen’, een challenge waarbij leerlingen voor langere periode dagelijks aan diverse duurzaamheidsthema’s werken. De pilot zal in 2021 plaatsvinden.

5e Schooldag initiatieven

Vanwege het lerarentekort namen diverse partijen het initiatief om een 5e schooldagprogramma te ontwikkelen over
natuurthema’s. Wij adviseerden bij twee van deze initiatieven en kregen bij een derde, het project Rondje Schooltuin,
ook een rol in de uitwerking van lessenseries.

Kwaliteitszorg schooltuinen, NME Buitenlessen

ANMEC heeft de ambitie om leerkrachten en natuurdocenten te professionaliseren, zodat zij zelfverzekerd een
kwalitatief goed programma natuur en duurzaamheidseducatie bieden aan leerlingen.
De vervolgtraining Lesobservaties in de Praktijk voor schooltuincoördinatoren werd als zeer waardevol en leerzaam
ervaren en krijgt een vervolg in 2021.
Door de coronaregels werden er weinig NME buitenlessen aangevraagd. We hebben slechts 1 lesobservatie
kunnen doen. NME aanbieders hadden daardoor meer tijd voor het ontwikkelen van nieuwe lessen: maar liefst
10 lesbeschrijvingen kregen van ANMEC een kwaliteitscheck en advies voor nog meer leereffect.
We dachten landelijk mee met het breder uitzetten van de film ‘De Schooltuin’. We ondersteunden via het JLE netwerk
de promotie voor de film en de tentoonstelling over ‘100 jaar schooltuinieren’ in het gemeentelijk Stadsarchief. Door
coronamaatregelen is de première van de film en de opening van de tentoonstelling - in kleine kring - bijgewoond.
Vanuit onze ervaring in Amsterdam en betrokkenheid bij JLE nemen we deel aan het adviesteam voor het opzetten
van een landelijke Alliantie Schooltuin NL en aan een focusgroep Schooltuinieren van GDO.

Groene Schoolpleinen

Groene schoolpleinen dragen bij aan ander spelgedrag van kinderen, laten kinderen de natuur op speelse wijze
ontdekken en maken de omgeving meer klimaatadaptief. Voor het stimuleren van het gebruik van groene schoolpleinen hebben we de hand-out bijgesteld en verspreid via het team AIS. Ook droegen we vanuit GDO bij aan een
onderzoek naar het ontwikkelen van een kwaliteitstool van de VU en waren aanwezig bij het provinciaal kenniscafé
over groene schoolpleinen.
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Ondersteuning Voortgezet Onderwijs

In samenwerking met het project JLE hebben we met diverse scholen gewerkt aan een inspiratiemap voor onderwijsprojecten over voedsel. Twee VO-scholen zijn intensiever ondersteund met advies over moestuinieren met scholieren
en het ontwikkelen van technasiumopdrachten rondom voedselvraagstukken.

Versterken gemeenschap School

ANMEC participeerde in een aantal ontwikkeltrajecten. Op verzoek van GDO droegen we bij aan het ontwikkelen van
een checklist en het selecteren van topproducten voor de Wikiwijs themapagina Leren voor Duurzame ontwikkeling
die in 2021 online zal komen. We bezochten een aantal uitwisselings/leerbijeenkomsten van GDO.
Daarnaast investeerden we in toekomstige leerkrachten door alle 1e-jaars PABO-studenten van de HvA een
introductieworkshop aan te bieden in de NatuurMEdiatheek. Op verzoek van de opleiding werd de workshop ook
digitaal gegeven waardoor het bereik werd vergroot. We namen deel aan het netwerkevent van de Green Campus
Amsterdam rondom groene en voedselgerelateerde opleidingen van HBO en WO.
We hebben frequent gesprekken met adviseurs van GGD over voedsel- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen,
zoals gezonde en groene schoolomgeving, smaaklessen en de invulling van het gezonde school-vignet natuur en
milieu. We hebben extra aandacht gegeven aan ondersteuning van de pilot ‘De Smaak te pakken’; een programma
over voedsel vanuit intercultureel perspectief op de Lukasschool in Osdorp. Tijdens de schoolsluiting in het voorjaar
sloegen we de handen ineen met team Schooltuinen en natuureducatie, zodat leerkrachten wekelijks natuurlessen
voor thuisonderwijs in hun mailbox ontvingen. ANMEC droeg wekelijks meerdere activiteitenbeschrijvingen en
beeldmateriaal aan voor deze nieuwsbrieven.

10
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THUIS
In 2020 is gaandeweg meer oog gekomen voor de
gemeenschap THUIS; we zijn gaan kijken welke
producten en diensten ook voor de thuissituatie
geschikt zijn. We hebben zicht gekregen op
welke vragen en behoefte er spelen bij ouders/
verzorgers en kinderen/jongeren zelf, waarop wij
producten kunnen ontwikkelen en/of aanpassen.
We hebben ons aangemeld bij netwerken rondom
de Donut-economie en 02025 Energie.
Ook heeft ‘Voedsel’ al jaren onze aandacht door de
combinatie met het programma JLE enerzijds en
het netwerk Van Amsterdamse Bodem anderzijds.
Zo waren de gedeelde thuistips voor moestuinieren
populair. Ook is er veel interesse voor trainingen
over moestuinieren, zoals de moestuincoachopleiding.
Verschillende volkstuinders zochten naar nieuwe
activiteiten met kinderen en we krijgen steeds meer
vragen van initiatiefnemers die over groene of
duurzame thema’s iets voor kinderen of anderen
willen organiseren en ons advies daarbij vragen.

Natuur en duurzaamheid bij je thuis

2
4

doe het zelf lessen ontwikkeld
verkennende gesprekken introductie Junior Energiecoach

Voedsel

8

individuele
adviesgesprekken

1

moestuincoach opleiding JLE gestart, waarbij 10 deelnemers uit Amsterdam,

4

netwerkgesprekken Van Amsterdamse Bodem, Voedselvisie met partners in gemeente

12

2e opleiding voorbereid met een wachtlijst van eveneens 10 Amsterdammers (uitvoering verschoven naar 2021).
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TOELICHTING
Natuur en duurzaamheid bij je thuis

Door corona kwam er versneld aandacht voor digitaal aanbod, waarmee ouders zowel aansluitend op het thuisonderwijs als in de vrije tijd aan de slag konden. Materiaal dat door andere partners zoals IVN en Stichting Natuurwijs
ontwikkeld was werd via de nieuwsbrief en social media verspreid binnen ons netwerk. Ook in al ons nieuw te
ontwikkelen lesmateriaal worden ‘tips voor thuis’ opgenomen.
Het initiatief voor een programma Junior Energiecoach kreeg niet bijtijds voor de landelijke start vaste grond
onder de voeten in Amsterdam, we proberen het volgend jaar weer om hiervoor draagvlak en funding te verwerven.

Voedsel

In samenwerking met het provinciaal programma JLE, IVN en VELT is in het najaar de cursus moestuincoach
georganiseerd, op de locatie Stadsboerderij Osdorp. In deze 4-daagse landelijke opleiding worden mensen met
moestuinervaring getraind om ondersteuning te bieden aan moestuinieren met kinderen. Dat kan op scholen en
kinderopvang maar ook in buurtmoestuinen. Binnen de groep afgestudeerden zijn er uiteindelijk 7 Amsterdammers,
die vanaf 2021 hun diensten kunnen aanbieden in en nabij de stad.
Als gevolg van de nieuwe voedselvisie van Amsterdam is het Platform Van Amsterdamse Bodem weer nieuw leven
ingeblazen met partners Foodcabinet, FoodCouncil, Gezonde Stad, Hogeschool van Amsterdam en Youth Food
Movement. De informatie over voedsel en educatie is geactualiseerd.
Sinds 2019 groeit de belangstelling in de stad voor starten met moestuinieren en tuinieren met kinderen. Een
initiatief kan komen zowel van bewoners(complexen), van scholen en kinderopvang als van volkstuinen.
We hebben adviesvragen over ondersteuning beantwoord, mensen aan elkaar gekoppeld en informatie over
relevante programma’s gedeeld. We zien veel plannen en ideeën, de uitvoering laat als gevolg van Covid-19
echter nog even op zich wachten.
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KINDEROPVANG
Voor- en naschoolse voorzieningen zijn belangrijke
plekken waar veel Amsterdamse kinderen een
essentieel deel van hun leven in doorbrengen. Juist
ook hier mogen natuur en duurzaamheidsthema’s
geborgd worden in het pedagogisch en educatief
aanbod. Wanneer het kind de kans krijgt om regelmatig in contact te komen met de natuur en al een
start maakt met het kringloop denken, biedt dat een
prachtige basis voor het verdere leven. Pedagogisch medewerkers spelen een sleutelrol in het
begeleiden van kinderen in deze stappen. ANMEC
ondersteunt deze gemeenschap door het ontwikkelen van educatief- en trainingsaanbod gericht op
deze specifieke pedagogische context en dit jaar
ook het bieden van extra online materiaal en advies.

Workshops

6
1

workshops ontwikkeld
workshop gegeven

Educatieve producten

1
5
5

Thematas Natuurbeleving 0-4 jaar
Natuurpraatplaat pakketten
Online ‘doe-het-zelf lessen’ voor thuisonderwijs

Gemeenschap Kinderopvang

11
22

14

Adviesgesprekken
Netwerkgesprekken
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TOELICHTING
Workshops

Dit jaar hebben we ingezet om het trainings- en workshopaanbod voor de kinderopvanggemeenschap te versterken.
Voor zowel pedagogisch medewerkers als toekomstige professionals zijn zes verschillende workshops ontwikkeld.
Vanwege de kinderopvangsluiting konden er dit jaar veel geplande workshops fysiek niet doorgaan. Deze tijdsinvestering hebben we omgezet in het verdiepen in kennis en de doelgroep. Dit is verwerkt in een open en laagdrempelig
workshopaanbod dat aansluit bij de behoeften in het veld en actuele thema’s:
• Duurzaam doen in de Kinderopvang en BSO
• Pedagogisch gebruik maken van de buitenspeelplaats
• Groen en duurzaamheid verankeren in het pedagogisch beleid
• Kinderparticipatie en duurzaamheid op de BSO/brede school
• Natuurbelevingsactiviteiten voor baby’s en peuters
• Natuur en duurzaamheidseducatie jonge kind voor MBO en HBO studenten

Educatieve producten

Voor de kinderopvang is een nieuwe inspiratietas ontwikkeld rond het thema natuurbeleving. In de inspiratietas zit
alles wat pedagogisch medewerkers nodig hebben om de natuurlijke interesse van baby’s en peuters te stimuleren
en natuuractiviteiten te begeleiden. De thematas is uitgeprobeerd door verschillende professionals uit het veld en
werd al 8 keer uitgeleend.
Er is wederom intensief samengewerkt met de HvA waar studenten van de minor Jonge Kind praktijkonderzoek
deden naar het thema ‘inclusie’ binnen het educatief aanbod van ANMEC.

Gemeenschap Kinderopvang

Ondanks dat we minder ‘in het veld’ konden bewegen met de beperkingen die er dit jaar grotendeels waren, hebben
we toch een sterk netwerk binnen de gemeenschap kinderopvang onderhouden en uitgebouwd. Online meetings en
fysieke wandelingen zorgden voor mooie verbindingen, uitwisselingen en interessante samenwerkingsmogelijkheden,
vooruitlopend op projecten voor 2021. Ook is er dit jaar een interview met ons verschenen in het vakblad Management
Kinderopvang over het betrekken van peuters bij duurzaamheidsthema’s waar ANMEC mooi voor het voetlicht werd
gebracht.
Op het project brede talentontwikkeling is verder ingezet door het uitwerken van en verdiepen in de mogelijkheden
van leerecosystemen. Met verschillende onderzoekers van het Lectoraat Kind en Natuur, betrokken organisaties in
de uitvoering van dergelijke projecten in Amsterdam en Leiden, evenals met verschillende gebiedsmakelaars binnen
de gemeente Amsterdam is uitvoerig gesproken. Ondanks het enthousiasme, de kansen en mogelijkheden is er nog
geen financiering gevonden. We zetten ons hier in 2021 opnieuw voor in.

Evelyn Egelmeers, Horizon Kinderopvang
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BUURT
Groen maakt gelukkig en levert een essentiële
bijdrage aan de biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en het sociale welzijn van Amsterdammers.
We investeren in mensen en kinderen die de stad
willen helpen te vergroenen door workshops,
inspiratiesessies en ondersteuning bij vragen en
werkzaamheden. We zetten in op samenwerking
met Amsterdamse groene organisaties. Zo werken
we nauw samen met Buurtgroen020 en zijn we
trekker van het strategische platform GPA.
Door deze werkwijze blijven we een aanspreekpunt voor de gemeente en kunnen ism met de
stadsdelen en vrijwilligers, natuur en biodiversiteit
lokaal ondersteunen.

Ondersteunen van Buurtinitiatieven

11
1
15

projecten Amsterdamse NME-fonds
presentatie over een biodiverse binnentuin
adviezen

Groen Platform Amsterdam
• Ism WUR ontwikkelen van de digitale inspiratiekaart
• Netwerkbijeenkomst inspiratiekaart
• Verkenning Stedelijk Groenpunt
• Input advies Biodiversiteit MRA
• Inspraaknotitie Groenvisie

Buurtgroen020

4

trainingen aan 20 deelnemers per training

8

excursies aan 20 deelnemers per excursie

1

handleiding Groencoaches

12

16

inspiratiedocumenten

1

stedelijke netwerkbijeenkomst, 50 deelnemers

1

digitale netwerkbijeenkomst stadsdeel Noord, 90 aanmeldingen, 60 deelnemers

1

presentatie fondsenwerving
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Buurtgroen020

Handen uit de mouwen, dat is het motto van Buurtgroen020, het digitale kennisplatform voor Amsterdammers.
In samenwerking met de externe coördinator Buurtgroen020 hebben we de groencoaches handvatten aangereikt
om andere mensen te inspireren en te ondersteunen bij hun activiteiten. Over de pijlers van de Groenvisie zijn
4 trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. De 20 deelnemers werden geïnspireerd op thema’s biodiversiteit, gezondheid,
klimaatadaptatie en sociale welzijn. Voor kennisuitwisseling en ontmoeting zijn 8 inspiratie-excursies met verschillende
invalshoeken georganiseerd door verschillende stadsdelen. Zowel van de trainingen als de excursies zijn praktijkadviezen geschreven. En samen met de ‘handleiding Groencoaches’ geven deze documenten een stevige basis
voor de uitvoering.
Door een fysieke stedelijke netwerkbijeenkomst Buurtgroen020 mede te organiseren hebben 50 actieve groene
mensen elkaar opgezocht en ervaringen gedeeld. De feedback van deze bijeenkomst was positief. Jouw verhaal
vertellen, jouw vraag stellen, andere mensen advies geven en contacten leggen werkt enorm stimulerend. Ook de
lokale netwerkbijeenkomst in Stadsdeel Noord was een digitale bijeenkomst met plenaire presentaties en verdieping
op thema’s. De bijeenkomst is zeer goed ontvangen, zowel door de gemeente als de vrijwilligers.

Groen Platform Amsterdam (GPA)

Op verzoek van het GPA heeft WUR de digitale inspiratiekaart ontwikkeld. De kaart geeft inzage in de kansen om
buurten te vergroenen én op de impact van deze vergroening over de pijlers van de Groenvisie (biodiversiteit,
gezondheid, klimaatadaptatie en sociale welzijn). De lancering van de kaart vond plaats tijdens de digitale afsluitende
stedelijke bijeenkomst. De kaart is te vinden op Buurtgroen020. Het onderzoek en de kaart heeft een publicatie
opgeleverd in het vakblad Groen.
ANMEC heeft als trekker van het GPA een inspraaknotitie geschreven voor de concept-Groenvisie door de feedback
van de verschillende bij het GPA aangesloten organisaties te bundelen.

Verkenning Stedelijk Groenpunt Amsterdam

Uit bovengenoemde werkzaamheden blijkt al het belang van samenwerking en gezamenlijkheid bij het groener
maken van de stad. Dat is ook het uitgangspunt voor de verkenning naar een Stedelijk Groenpunt Amsterdam.
Hoe kunnen we de kennis die aanwezig is bij de stadsdelen en in de hoofden van mensen toegankelijk maken
voor alle Amsterdammers? Dit project zal worden voortgezet in 2021.

Betrokkenheid bij Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit, hoe kunnen we deze verrijken binnen de stedelijke omgeving en de MRA en welke rol kunnen de
NME-centra spelen voor de bewustwording hiervan? De motie met deze vraagstelling in de gemeenteraad konden we
ondersteunen door de vragen breed uit te zetten in ons netwerk. De beantwoording van de motie geeft een duidelijk
belang aan van het veel breder betrekken van beleidsambtenaren en bevolking bij biodiversiteit. In ons werkplan
2021 is dit thema dan ook opgenomen.

Ondersteuning van buurtinitiatieven

Het bruist in de stad van mooie groene initiatieven. Mensen willen graag bijdragen aan een gezonde en gevarieerde
eigen omgeving. Natuurlijk liggen er veel kansen om tuinen (private terreinen) nog meer te vergroenen. Om dit te
stimuleren hebben we een workshop gegeven ‘Biodiversiteit in binnentuinen’ in samenwerking met Bureau Binnentuinen. Ook zijn er vele adviesgesprekken gevoerd over vergroenen van buitenruimte, het mogelijk organiseren van
een kinder-klimaatdebat in Amsterdam Zuidoost en inrichten van een braakliggend terrein met kinderen op de Zuidas.
Het Amsterdamse NME-fonds, dat is ingesteld door de gemeente Amsterdam stimuleert mensen bij het kunnen
realiseren van hun natuur- en duurzaamheidsdroom. Jaarlijks hebben we € 20.000 te verdelen over verschillende
educatieprojecten. Afgelopen jaar hebben we 13 ingezonden projecten ontvangen met een totaal aangevraagd
bedrag van €43.052,-. Elf projecten zijn gehonoreerd. Het accent van de jury voor toekenning of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag lag op innovatie. Wat draagt het project bij aan natuureducatie en wat zet je in beweging.
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NATUURMEDIATHEEK
Het organiseren en uitvoeren van activiteiten en
lesprogramma’s over natuur en duurzaamheid
wordt leuker en eenvoudiger na een bezoek aan
onze NatuurMEdiatheek.
Ons aanbod is er voor iedereen die betrokken is bij
kinderen en jongvolwassenen. Leraren, pedagogisch medewerkers, initiatiefnemers in de buurt,
ambtenaren en ouders kunnen bij ons terecht voor
uitleenmaterialen, adviezen, projecten, trainingen
en handige contacten. Op de website, live in onze
NatuurMEdiatheek of direct verbonden met onze
adviseurs bieden we inspiratie en houvast om met
kinderen op onderzoek uit te gaan in de wereld
van natuur en duurzaamheid.

Aanbod

240 producten waarvan 15 nieuwe producten
25 producten digitaal

Uitleen & Uitdeel

1023 items aan 111 verschillende organisaties met bereik van 7427 unieke kinderen
Uitgedeeld: 36 Moestuinzadenpakketten, 50 zadenpakketjes voor Bijen, 20 pakketjes Boombommen
Uitgeleend:

Evaluatie

35

formulieren ingevuld

8,3
voor kwaliteit materialen

TOP

compleet en leerzaam
echte materialen, didactisch sterk
snel mee van start

Voor alle Amsterdammers

64 keer transportservice ingeschakeld
Lidmaatschap voor iedereen
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Aanbod

Ons team werkt jaarrond aan de NatuurMEdiatheek collectie. Dit jaar ontwikkelden we leermiddelen over actuele
thema’s zoals Klimaatverandering en Groene Energie. Door het ontwikkelen van lessen voor thuisonderwijs en
natuuractiviteiten voor 0-4 jarigen, groeide ons aanbod ‘doe-het-zelf-lessen’ van 5 naar 24 items. Daarnaast vulden
we onze collectie aan met nieuw verschenen boeken, interessante spellen en handige veldwerkmaterialen.
In 2020 verschoven we onze focus van thema naar de gemeenschappen ‘school, thuis, opvang en buurt.’
Voor al deze gemeenschappen is nu aanbod te vinden bij de NatuurMEdiatheek.

Uitleen & Uitdeel

Zowel in het voorjaar als in het najaar was de NatuurMEdiatheek dé plek voor zadenacties. Zesendertig scholen en
BSO’s bestelden bij ons een groentenzadenpakket voor de moestuin. Ook voor de bijen was het smullen. Buurtbewoners haalden 50 zakjes met bloemenzaden af om daar een ‘voedselbank voor bijen’ mee te zaaien in hun tuin of buurt.
De zaden werden beschikbaar gesteld door Nudge/The Pollinators en konden dankzij een samenwerking met de
servicedesk van IVN ook tijdens de lockdown corornaproof afgehaald worden. En in het najaar deelden we 20 boombommenpakketjes met zaden van inheemse boomsoorten uit. Ook dit was een actie van Nudge en The Pollinators.
Qua uitleen was 2020 een jaar van uitersten: nog niet eerder hadden we in de periode mei-aug zo weinig én in de
periode september - december zo véél uitleningen! Hoewel we lichte daling constateerden (12% ten opzichte van 2019),
leenden we toch nog 1023 items uit aan 111 verschillende organisaties en bereikten daarmee 7427 Amsterdamse
kinderen. Vooral onze voorbeelden uit de natuur en materialen om buiten op onderzoek uit te gaan waren populair.
Onze klanten waren voor het grootste deel basisscholen, gevolgd door kinderopvangorganisaties en NME-professionals. Zie bijlage 1 voor een uitwerking en top 10 van de uitgeleende materialen.
Omdat veel klanten onze materialen graag langer zouden willen lenen, hebben we de uitleentermijn verdubbeld van
drie naar zes weken.

Evaluatie

We verzonden 352 keer een verzoek tot invullen van ons evaluatieformulier aan klanten die een thematas, inspiratiepakket of leskist geleend hadden. Dit werd 35 keer ingevuld. 91% van de respondenten is (zeer) tevreden over ons
aanbod. We kregen gemiddeld een 8,3. Feedback over wat beter kon, ging vooral over kleine mankementjes aan
materiaal die snel op te lossen waren en bij oudere pakketten over de verouderde uitstraling van de boeken en posters.
Bij de vraag ‘wat vind je goed aan het NME-materiaal?’ werden het vaakst de leermiddelen genoemd: werkbladen,
handleidingen, het concrete materiaal en dat leerlingen er zelf mee op ontdekking kunnen. De pakketten worden
als snel inzetbaar, zeer compleet en didactisch goed ervaren. Zie bijlage 2 voor een uitwerking van de feedback.

Voor alle Amsterdammers

Om meer Amsterdammers te bereiken hebben we het NatuurMEdiatheek lidmaatschap meer toegankelijk gemaakt.
Voor ouders en buurtbewoners is het vanaf januari 2021 mogelijk om een eenmalig lidmaatschap af te sluiten.
ANMEC wil dat alle scholen in alle stadsdelen gebruik kunnen maken van onze producten en diensten. We hebben
stappen gezet in het digitaliseren van onze producten. Veel aanbod dat we tijdens de lockdown ontwikkelden, is
beschikbaar op onze website. Mensen zonder NatuurMEdiatheek lidmaatschap kunnen deze producten ook
downloaden. Daarnaast hebben we van het inspiratiepakket Klimaatverandering een digitale versie opgenomen
in de collectie. Dit betekent dat de complete inhoud van de inspiratiemap met lessuggesties, werkbladen en achtergrondinformatie digitaal beschikbaar is voor onze leden.
Niet alleen digitaal willen we toegankelijker zijn, ook onze fysieke producten willen we op een laagdrempelige manier
aanbieden. Dankzij een extra subsidie van de gemeente Amsterdam zijn we een transportservice gestart met Winning
Wheels waardoor basisscholen kosteloos gebruik kunnen maken van deze service. Ook andere mensen met lidmaatschap kunnen tegen betaling hun bestelling door een koerier laten bezorgen of terugbrengen. In vier maanden tijd
is ruim 60 keer gebruik gemaakt van deze service met name door primair onderwijs. Een succes dat we gaan
continueren in 2021.
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COMMUNICATIE
De interactie met de omgeving rondom het kind in
de stad is altijd een van de onderscheidende
krachten van ANMEC geweest. We gaan uit van
deze krachten en willen deze uitbouwen om zo
meer positieve impact op de stad en haar (jongste)
inwoners realiseren. We ontwikkelden een visie
over de 360 graden leefomgeving van het kind en
een bijbehorende website en communicatie. We zijn
meer in gaan zetten op social media (social media
first- aanpak), er wordt nu virtueel materiaal
beschikbaar gesteld. Door de lockdown periodes
pakken bepaalde cijfers minder positief uit. Een
positief gevolg van de restricties is dat de interne
communicatie en het online samenwerken een
enorme vlucht hebben genomen. Sommige offline
processen zijn bijvoorbeeld verplaatst naar online,
we werken sneller en gemakkelijker samen en we
kunnen meer en duidelijker met elkaar bepaalde
acties afstemmen. Daar profiteren we elke dag
van en daar zullen we van blijven profiteren ook
wanneer alles weer open is.

Nieuwe website
Toegespitst naar aanbod en netwerk.

1626 gebruikers, daling t.o.v. 2019 met 30%
volgers op social media in Q1 en groei in 2020
500
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facebook

Instagram
Q1

linkedin

groei

Zichtbaarheid & bereik
Opzetten van een verplaatsbare studio

1 presentatie filmpje livestream netwerkbijeenkomst
7 nieuwsbrieven
60 procent groei in nieuwsbrief abonnees (1196 naar 1917 ontvangers)
24 procent groei in aantal volgers social media
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Nieuwe Website

Het nieuwe werken met de 360 graden leefomgeving van het kind: School, Thuis, Kinderopvang en Buurt is de
insteek geweest van de nieuwe website. Deze website is op 3 april 2020 online gegaan en focust op ons aanbod en
hoe de gemeenschap hier gebruik van kan maken. De opzet is eenvoudiger en gestroomlijnder. We namen afscheid
van oude projectpagina’s, verouderde informatie en andere ‘ballast’. Dit is terug te zien in de statistieken: onze site
werd minder gevonden en bezocht door mensen die via een zoekopdracht per ongeluk op onze site terecht kwamen.
Het bezoekersaantal daalde dus, ondanks onze ambitie meer bezoekers te trekken. De betrokkenheid van onze
websitebezoekers is echter gestegen: we telden meer terugkerende bezoekers, mensen bezochten meer pagina’s en
brachten meer tijd bij ons door dan in 2019. Dit is een mooie prestatie, zeker gezien het feit dat de NatuurMEdiatheek
tijdens de lockdowns in het voorjaar en in december beperkt open of zelfs geheel gesloten was en het grootste deel
van onze bijeenkomsten afgelast werd.

Zichtbaarheid & bereik

Om met dezelfde middelen meer zichtbaarheid te krijgen zijn we in 2020 begonnen met een social media first aanpak.
Dit betekent dat als we iets willen delen, we dit eerst op social media doen. Deze social media hebben we gekoppeld
aan elkaar, aan de website en onze nieuwsbrieven zodat we alle kanalen up to date kunnen houden.
Met behulp van onze nieuwe verplaatsbare studio kunnen we online meer laten zien. Het introductiefilmpje
NatuurMEdiatheek is daar een voorbeeld van. Ook kunnen we met behulp van livestreams live in contact staan
met onze doelgroep. Zo hebben we de stedelijke netwerkbijeenkomst Buurtgroen020 gestreamd en aangeboden
op verschillende kanalen. En dit heeft zich o.a. vertaald naar meer volgers en meer lezers van de nieuwsbrief.

Interne communicatie

We hebben dankzij Covid-19 bij ANMEC een enorme stap gemaakt in het online werken. Nooit eerder is er binnen
ANMEC zoveel gebruik gemaakt van MS Teams, videocalls, social media en de website. Na een scherpe leercurve
benut nu iedereen de online werkomgeving. Er wordt samengewerkt aan projecten in online omgevingen, we werken
samen in documenten en iedereen is volledig gewend aan het inzetten van online besprekingen of het geven van
online presentaties. We zijn er qua productiviteit enorm op vooruitgegaan.
In 2020 hebben we veel voorwerk gedaan voor een sterkere communicatie en daar gaan we in 2021 van profiteren.
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ORGANISATIE • BESTUUR • FINANCIEN
ANMEC is te typeren als een kleine expertise-organisatie, met een vaste kern van groene- en duurzame (educatie)
professionals (adviseurs en medewerkers NatuurMEdiatheek), ondersteuners en een flexibele schil van ZZP’ers en
vrijwilligers. Het werkveld is echter breed en groeiend. Met de beperkte capaciteit van adviseurs is het lastig om alle
gemeenschappen School, Thuis, Kinderopvang en Buurt voldoende te bedienen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook drukten de overheadkosten zwaar op de begroting.
Na het vertrek eind 2019 van directeur Ingrid Brekelmans koos het bestuur ervoor een interimdirecteur aan te stellen,
Atze Sytsma. Hij kreeg de opdracht om, naast de leiding van de organisatie, te verkennen op welke manier ANMEC
haar werk het beste kan voortzetten: geheel zelfstandig, binnen een samenwerkingsverband of door een fusie.
Na verkennende besprekingen met verscheidende instanties bleek dat een fusie met IVN het meest voor de hand lag.
De doelstellingen en werkzaamheden van ANMEC en IVN zijn grotendeels vergelijkbaar, zij het dat ANMEC in
Amsterdam opereert en IVN vrijwel alleen daarbuiten. Bovendien is IVN in hetzelfde pand gehuisvest en kan er door
samenwerking in de bedrijfsvoering efficiencyvoordeel worden behaald. Eind 2020 was voor zover de digitale setting
dat mogelijk maakte, deze fusie feestelijk beklonken met directies van beide organisaties en bestuur en medewerkers
van ANMEC. Vanaf 1 januari 2021, maakt ANMEC organisatorisch deel uit van de regio Noord-West van IVN.
De formatie bestaat eind 2020 uit 7,59 (5,86 fte vast in dienst, 0,38 fte tijdelijk in dienst en 1,35 fte inhuur), waarmee
nog enige personele ruimte is die in 2021 in samenhang met de ontwikkelingen in het IVN Team Noord-West zal
worden opgevuld.
Eind 2020 hebben we afscheid genomen van Atze Sytsma (interim-directeur), Harrie Steijvers (interim HR-adviseur)
en Louise Ruys (projectmedewerker).

Het bestuur

De samenstelling van ons bestuur in 2020 was:
Mw. S.H. de Jonge, Voorzitter
Dhr. J.M.G. van de Westeringh, lid met portefeuille financiën
Dhr. J.P.M. Blaas, lid
Mw. T.K. van Wijnen, lid
Mw. P. de Bruijn, lid
Mw. M. de Beus, vertrouwenspersoon
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
In 2020 vergaderde het bestuur 7 maal, op 22 februari, 26 mei, 22 juni, 4 september, 22 september, 3 november en
17 december. Daarnaast overlegde het bestuur vanuit de formele rol als werkgever op 26 mei met het personeel.
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Financien

De jaarrekening van 2020 heeft een bijzonder karakter omdat de organisatie na 31 december 2020 overgaat in het
IVN. Daarmee is dit de laatste jaarrekening in deze vorm en we zijn blij te kunnen laten zien dat we een financieel
gezonde organisatie overdragen.
2020 was in de bedrijfsvoering een wat zuiniger jaar. Vooruitlopend op de fusie zijn dit boekjaar investeringen vrijwel
volledig afgeschreven, de uitbesteding van automatisering is lopende het jaar beëindigd en de omvang van onze
kantoorruimte werd verminderd, met lagere kosten voor huur en service tot gevolg. Vanwege Covid-19 bleven
bovendien de kosten voor reizen en de organisatie van activiteiten achter bij een gebruikelijk jaar. Ook is onze
personeelsformatie uit voorzorg iets gekrompen. Daarentegen is er meer geïnvesteerd in digitale communicatie,
in het aanbod van de NatuurMediatheek en in een zorgvuldige externe begeleiding van de personele transitie
bij de fusie.
ANMEC heeft in het jaar 2020 meer projectinkomsten dan begroot verworven, via de grote projecten Jong Leren Eten
en Groen in de Buurt. Een deel daarvan dekt de kosten van ANMEC en een ander, groter deel is besteed aan
initiatieven in het werkgebied van deze projecten. Daarmee hebben we onze positie in de stad en in ons netwerk
weer kunnen verstevigen.
Het saldo van 2020 is € 8.117 positief en wordt toegevoegd aan de reserve. Deze reserve gaat met de fusie in zijn
geheel over naar IVN, maar blijft daarbinnen uitdrukkelijk bestemd voor de financiële eenheid ANMEC.
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JAARREKENING 2020

DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

toelichting

31-12-20

31-12-19

vaste activa
materiële vaste activa

1.

6.431
6.431

9.988
9.988

vlottende activa
vorderingen
liquide middelen

2.
3.

47.552
201.636
249.188

10.493
228.666
239.159

255.619

249.147

31-12-20

31-12-19

totaal ACTIVA

PASSIVA

eigen vermogen
algemene reserve
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves

4.
5.
6.

0
0
166.372
166.372

1.753
100.000
56.502
158.255

kortlopende schulden

7.

89.247

90.892

255.619

249.147

totaal PASSIVA

jaarrekening 2020 Stichting ANM EC - 2 -
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DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

bedragen in EUR

toelichting

2020
werkelijk

2020
begroot

2019
werkelijk

BATEN
subsidie gemeente Amsterdam
inkomsten projecten
overige inkomsten

8.
9.
10.

TOTALE BATEN

bedragen in EUR

toelichting

587.000
192.906
15.720

587.000
160.028
12.500

578.478
228.852
17.852

795.626

759.528

825.182

2020
werkelijk

2020
begroot

2019
werkelijk

LASTEN
personeelskosten
huisvestingskosten
algemene bedrijfslasten
afschrijvingen

11.
12.
13.
14.

488.945
109.495
40.269
3.557

496.000
123.000
65.850
5.000

514.888
118.823
55.585
3.580

doorberekening naar projecten

15.

-62.730

-55.000

-101.073

activiteitenlasten
uitgaven t.l.v. NME fonds
uitgaven projecten
overige kosten

16.
17.
18.
19.

15.962
16.620
139.681
35.710

10.000
19.000
95.000
678

20.791
19.563
181.240
38.424

787.509

759.528

851.821

8.117

0

-26.639

0

0

0

8.117

0

-26.639

TOTALE LASTEN
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
rentebaten en rentelasten
EXPLOITATIERESULTAAT
dotatie continuiteitsreserve
onttrekking bestemmingsreserve Anmec Academy
onttrekking bestemmingsreserve automatisering
onttrekking bestemmingsreserve personeelskosten
dotatie bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten
dotatie bestemmingsreserve Anmec binnen IVN
dotatie algemene reserve
toevoeging
personele bezetting
fte vast in dienst
fte tijdelijk in dienst
fte inhuur
totaal fte personele bezetting
aantal vrijwilligers
fte vrijwilligers

-100.000
0
-1.502
0
-55.000
166.372
-1.753

2.097
-41.288
-3.189
-40.000
55.000
0
741

8.117

-26.639

fte
5,86
0,38
1,35
7,59
1
0,02

fte
4,41
3,11
0,85
8,37
1
0,17

jaarrekening 2020 Stichting ANM EC - 3 -
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TOELICHTING ALGEMEEN
TOELICHTING ALGEMEEN

bedrijfsgegevens
Stichting ANMEC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41212219 en is gevestigd in
Amsterdam.
activiteiten
ANMEC streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren
aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig. Wij ontwerpen daarvoor educatieve programma’s en
wij adviseren, trainen en coachen begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. We stellen informatie en
hulpmiddelen voor effectieve educatie beschikbaar en verbinden mensen en ideeën.
algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1. Daarnaast is
de volgende regelgeving van toepassing:
• Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013
grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 4.500 worden gewaardeerd op kostprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De aanschaffingen onder deze
activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde
afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de
vorderingen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije
beschikking.
De schulden zijn gewaardeeerd tegen nominale waarden.
grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De lasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten
betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
grondslagen pensioen
De stichting heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds ABP. Op grond van de
pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst is de stichting alleen gehouden om de jaarlijks door het
bestuur van het pensioenfonds vastgestelde premie te voldoen. Anders dan deze premieverplichting is de stichting
niet gehouden tot het doen van additionele betalingen.
De stichting voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden om haar pensioenregeling als zijnde een
toegezegdebijdrageregeling te verwerken.
toelichting afwijkingen begroting en resultaat
De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.
overgang naar IVN
Per 1 januari 2021 is Anmec gefuseerd met IVN. Alle activiteiten van Anmec zijn overgedragen aan IVN. Alle
werknemers zijn per die datum bij IVN in dienstgetreden. Ook alle overige bezittingen en schulden van Anmec
zullen per 1 januari 2021 aan IVN worden overgedragen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA

1. materiële vaste activa

kantoorinventaris

automatisering

totaal

stand per 1 januari
investeringen
afschijvingen
boekwaarde

13.942
-13.844
98

14.486
-4.596
9.890

0
28.428
-18.440
9.988

mutaties
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen
afschrijvingen desinvesteringen
saldo

0
-13.942
-98
13.942
-98

0
0
-3.459
0
-3.459

0
-13.942
-3.557
13.942
-3.557

0
0
0

14.486
-8.055
6.431

14.486
-8.055
6.431

31-12-20

31-12-19

35.005
0
10.028
2.519
47.552

485
235
8.464
1.309
10.493

0
61.270
3.384
136.982
201.636

344
85.225
6.115
136.982
228.666

stand per 31 december
investeringen
cumulatieve afschrijvingen
boekwaarde

2. vorderingen
debiteuren
borgsommen
nog te ontvangen bedragen
vooruit betaalde bedragen
totaal vorderingen

3. liquide middelen
kas
ING
Triodos
ING spaarrekening
totaal liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS

TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA

4. algemene reserve
stand per 1 januari
dotatie
totaal algemene reserve per 31 december

5. continuiteitsreserve
stand per 1 januari
dotatie
totaal continuiteitsreserve

6. bestemmingsreserves
bestemmingsreserve automatisering
stand per 1 januari
onttrekking
totaal bestemmingsreserve automatisering per 31 december

31-12-20

31-12-19

1.753
-1.753
0

1.012
741
1.753

100.000
-100.000
0

97.903
2.097
100.000

1.502
-1.502
0

4.691
-3.189
1.502

De onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt het hele bedrag; de computers zijn helemaal afgeschreven.
bestemmingsreserve ANMEC Academy
stand per 1 januari
onttrekking
totaal bestemmingsreserve ANMEC Academy per 31 december

0
0
0

41.288
-41.288
0

bestemmingsreserve personeelskosten
stand per 1 januari
onttrekking
totaal bestemmingsreserve personeelskosten

0
0
0

40.000
-40.000
0

55.000
-55.000
0

0
55.000
55.000

bestemmingsreserve Anmec binnen IVN
stand per 1 januari
dotatie
totaal bestemmingsreserve Anmec binnen IVN

0
166.372
166.372

0
0
0

totaal bestemmingsreserves

166.372

56.502

bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten
stand per 1 januari
dotatie
totaal bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten
Deze bestellingsreserve is vrijgevallen omdat de reorganisatie is voltooid.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA

7. kortlopende schulden
crediteuren
nog te betalen kosten
omzetbelasting balanspost
vooruitontvangen subsidie
nog te betalen vakantietoeslag
nog te betalen vakantiedagen
totaal kortlopende schulden

31-12-20

31-12-19

55.815
9.062
3.150
15.000
0
6.220
89.247

39.396
13.188
0
15.000
14.270
9.038
90.892

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2021. De overeenkomst
wordt elke 5 jaar stilzwijgend verlengd. De huurprijs bedraagt momenteel € 119.547 per jaar. Deze huur wordt met
ingang van 2021 overgenomen door IVN.
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

BATEN

2020
werkelijk

8. subsidie gemeente Amsterdam

587.000

2020
begroot

2019
werkelijk

587.000

578.478

Het in de explotatierekening opgenomen subsidiebedrag is conform de toegekende subsidie. De subside wordt op
grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.

9. inkomsten projecten
bijdrage Vergroening buitenruimte Noord
bijdrage Plek onder de Zon
bijdrage Jong Leren Eten
bijdrage Werkbudget Jong Leren Eten
bijdrage Lesobservaties NME locaties
bijdrage van Dijk Nijkamp Stichting
bijdrage Afval op School
bijdrage Wonderwel
bijdrage VO Duurzaam Ontwikkelen Pakket
bijdrage Groencoaches / Groen in de buurt
overige projecten
totaal inkomsten projecten

10. overige inkomsten
lidmaatschappen & leermiddelen NatuurMEdiatheek
workshops en trainingen
giften
overige inkomsten
totaal overige inkomsten

0
0
90.028
33.248
9.945
0
5.375
0
0
46.830
7.480
192.906

0
0
90.028
0
0
0
0
0
0
0
70.000
160.028

8.300
6.110
100.000
38.632
10.285
27.400
4.250
20.200
7.500
6.175
0
228.852

9.335
0
0
6.385
15.720

7.500
5.000
0
0
12.500

10.212
1.775
454
5.411
17.852

-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN

2020
werkelijk

2020
begroot

2019
werkelijk

11. personeelskosten
salariskosten
salaris
sociale lasten
pensioen ABP
loonkostenvergoedingen
reiskosten woon-werk via lonen
mutatie vakantiegeld en eindejaarsuitkering
ontvangen ziekengeld
gereserveerd salaris

totaal salariskosten

305.922
52.051

361.842
67.185

45.243
-4.463
109

54.728
-4.463
109

-14.271
-6.391
0

2.510
-7.303
-627

378.200

455.000

473.981

0
109
170
2.142
503
104.295
6.785
-554
-2.705

500
3.000
2.000
6.500
1.000
14.500
4.000
8.500
1.000

4
4.173
1.200
1.722
3.102
12.769
2.261
14.476
1.200

totaal overige personeelskosten

110.745

41.000

40.907

totaal personeelskosten

488.945

496.000

514.888

overige personeelskosten
wervingskosten beheer
studie- en opleidingskosten
vrijwilligersvergoedingen
reiskosten woon-werk
kantinekosten
inhuur
niet vrijgestelde aangewezen eindheffingsbestanddelen
ziekteverzuimverzekering - WAO gat verzekering
overige personeelskosten

WNT verantwoording
naam
functie
kalenderjaar
periode functievervulling
aantal kalendermaanden functievervulling
omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar
maximaal uurtarief in het kalenderjaar
indivudueel toepasselijk maximum gehele periode
werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief
bezoldiging in de betreffende periode
bezoldiging in de gehele periode
onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
naam
functie
aanvang en einde functievervulling
deeltijd factor in fte
dienstbetrekking
beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen
beloning op termijn (pensioen)
subtoaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

Sytsma
directeur

2020
1.1-31.12
12
823
193
282.600
Ja
79.618
79.618
0
79.618
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Brekelmans
directeur

1.1-31.12.19
0,78
ja
59.608
9.747
69.355
150.889
n.v.t.
69.355
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN

2020
werkelijk

12. huisvestingskosten
huur
servicekosten
verzekeringen
overige huisvestigingskosten
totaal huisvestingskosten

13. algemene bedrijfslasten
kantoorbenodigdheden en -apparatuur
telefoon, fax e.d.
fotokopieën en copieer
automatisering
internet
assurantie
abonnementen en contributies
representatie
vergader- en bestuurskosten
reis- en verblijfskosten
accountant
administratiekosten
overige externe adviezen
rente en bankkosten
overige algemene bedrijfslasten

14. afschrijvingen

15. doorberekening naar projecten

2020
begroot

2019
werkelijk

88.067
20.980
424
24
109.495

92.000
30.000
750
250
123.000

92.913
25.886
12
12
118.823

275
1.908
6.284
7.183
629
975
1.441
0
263
30
7.349
12.749
0
561
622
40.269

1.550
2.500
10.000
17.500
1.700
1.000
1.500
700
2.500
400
7.000
12.000
6.000
500
1.000
65.850

2.519
2.553
11.096
10.893
1.067
1.061
1.746
80
983
26
7.342
9.556
6.050
569
44
55.585

3.557

5.000

3.580

-62.730

-55.000

-101.073
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LASTEN

2020
werkelijk

2020
begroot

2019
werkelijk

16. activiteitenlasten
leer- en hulpmiddelen NatuurMEdiatheek
kosten workshops
PR en folders ANMEC
overige ontwikkel- en activiteitenkosten
website / nieuwsbrief
totaal acitiviteitenlasten

8.804
0
247
243
6.668
15.962

3.000
0
2.500
1.500
3.000
10.000

6.476
681
3.328
50
10.256
20.791

17. uitgaven t.l.v. NME fonds
kosten overige Amsterdamse NME-initiatieven

16.620

19.000

19.563

0
0
86.446
0
0
0
0
53.235
0
139.681

0
0
90.000
0
0
0
0
0
5.000
95.000

499
1.556
95.206
71.646
253
4.580
7.500
0
0
181.240

33.153
2.557
35.710

0
678
678

38.060
364
38.424

18. uitgaven projecten
kosten Vergroening buitenruimte Noord
kosten Plek onder de Zon
kosten Jong Leren Eten
kosten Anmec Academie (Van Dijk Nijkamp Stichting)
kosten Afval op School
kosten Wonderwel
kosten VO Duurzaam Ontwikkelen Pakket
kosten Groencoaches / Groen in de buurt
kosten overige projecten
totaal uitgaven projecten

19. overige kosten
kosten Werkbudget Jong Leren Eten
overige project kosten
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