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vOORwOORD
 
 

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarrapport met jaarrekening van ANMEC. Een verslag over het jaar, waarin wij onze koerswijziging  
verder hebben voortgezet, het expertisecentrum verder vorm heeft gekregen en onze NatuurMEdiatheek na de opknap-
beurt feestelijk is geopend met een inspirerend symposium. Na de vernieuwing van de NatuurMEdiatheek hebben  
wij het gebruik van onze materialen en het aantal bezoekers flink zien toenemen. Daarmee heeft onze organisatie  
ook meer betekenis gekregen als ontmoetingsplek voor Amsterdammers met groene en duurzame initiatieven. 

De medewerkers van ANMEC zetten zich elke dag in om professionals in het onderwijs en in de kinderopvang te  
ondersteunen bij het verzorgen van educatieve activiteiten rond natuur, milieu en duurzaamheid.  Met een sterk  
netwerk, oog voor wat er speelt in de stad en altijd advies op maat, werken we aan een ‘groene’ speel-, leer- en  
leefomgeving.

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 2e in Amsterdam. 
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier met het jaarrapport.
 

Saskia de Jonge 

voorzitter ANMEC
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= verdient aandacht= op schema/gereed = loopt achterDAsHBOARD
AMBITIes ANMeC 2019 DOeleN 2019 sTATUs TOelICHTINg
Ontsluiten kennis en expertise
ANMEC ontsluit zijn kennis en expertise voor  
relevante doelgroepen en dit wordt gewaardeerd

Signaleert trends en ontwikkelingen en stimuleert 
een netwerk om daaraan mee te doen.

Kwaliteit buitenlessen stijgt
 
Effectief inzetten website

 
• Relevant bereik stijgt 
• Actuele en bruikbare content op website ANMEC
• Acquisitie doelstelling aanv. projectfinanciering wordt gerealiseerd
• 8 inspiratiesessies en workshops rondom actuele thema’s 
  duurzaamheid voor verschillende doelgroepen.
• Deelnemers waarderen de inhoud met een 8 en 25% geeft aan 
  dat zij tot vervolgactie over gaan.
• 30 docenten ontvangen feedback na observatie
• Rapport met aanbevelingen voor NME/STW gereed
• Nieuwe website gereed die goed aansluit bij NME gids, interactie  
  stimuleert, kennis ontsluit en bezoekers faciliteert 

  

Gekozen voor actuele content op social-media i.p.v. website.

Minder observatieverzoeken ontvangen dan begroot.

Nieuwe website anmec.nl komt begin 2020 gereed.

NME-fonds
Optimaal benutten • 20 aanvragen worden beoordeeld en hele budget wordt toegekend

Gezond eten en duurzame voedselproductie
Vergroten deelname scholen en kinderopvang
Advies aan praktijkscholen uitbreiden

 
• 10 kinderopvangorganisaties nemen deel aan smakelijke moestuinen
• Passende activiteiten aanbieden i.s.m. GGD en JLE 

In samenwerking met GGD wel vele Ko’s geïnformeerd over mogelijkheden. Menukaart voedseleducatie 
samengesteld en gepresenteerd via NME-gids en communicatiekanalen GGD en ANMEC.

Duurzame scholen 
Wonderwel
 
Ecoschools
Afval op school

 
• Pilot Wonderwel bij 3 scholen uitgevoerd. Advies over bruikbare 
  aanpak voor vervolg gereed.
• 5 scholen starten met Eco-school programma.
• Min. 7 scholen ronden Afval op Schoolprogramma succesvol af

Duurzame voor- en naschoolse voorzieningen 
Faciliteren Kinderopvang en BSO mbt leren over  
duurzaamheid met aanbod, advies, verbinden met  
wijkcentra, training en advies

 
• Passend aanbod bekend bij doelgroep
• Advies, aanbod en ondersteuning wordt gewaardeerd met een 7.5

Energie
Plek onder de Zon krijgt vervolg
Samenwerking met Vti krijgt vervolg 

 
• 8 groepen nemen deel, waardering: 8
• Energie transitie verwerkt in educatief aanbod Leskist Duurzame Energie aangeschaft voor collectie, komt in 2020 in de uitleen.

Groene leefomgeving voor de jeugd
Groene schoolpleinen
Betrekken buurt bij schooltuinen en/of kinderboerderij

 
• 10 scholen zetten advies ANMEC om tot actie en/of volgen workshop
• Pilot participatie uitgevoerd, plan van aanpak en advies gereed en 
  handvatten voor vervolg 

Een workshop gegeven op een scholenbijeenkomst AIS. Daarnaast een kwaliteitsanalyse gedaan op 20 
schoolpleinen en een rapport gedeeld met aanbevelingen gedeeld met het projectteam AIS.
Bleek in 2019 nog te vroeg om verder uit te werken. Opnieuw aandacht aan geven in 2020.

NatuurMEdiatheek
Vervolg innovatie collectie NMT
Meer organisaties lenen educatief materiaal
Actueel en passend bij vraag
 
Oplossing belemmering halen en brengen onderzoeken

 
Kinderopvang en BSO faciliteren met educatieve 
hulpmiddelen
Aantal bezoekers en gebruikers fysieke ruimte  
NatuurMEdiatheek stijgt en interactie met  
medewerkers ANMEC wordt gewaardeerd.
NME-gids

 
• 16 nieuwe educatieve inspiratiepakketten
• 10% meer uitleningen t.o.v. 2018, waardering 8
• Sluit aan bij relevante onderwijsontwikkelingen/betrekt thuissituatie  
   bij duurzaamheidsonderwijs 
• Pilot decentralisatie afgerond en Adviesrapport Of en Hoe 
  decentralisatie collectie vormgegeven kan worden. Gereed 
  en besproken met gemeente 
• 2 pakketten voor doelgroep 0-4 jaar gereed
• # lidmaatschappen kinderopvang/naschools stijgt 10% t.o.v. 2018
• Eerste 4 maanden 0 meting en daarna doel bepalen voor rest  
  van 2019 
 
• Transitie uitleensysteem naar NME-gids/EDSO pakt positief 
  uit voor gebruikers

30 nieuwe items in de collectie, waaronder 6 inspiratiepakketten.

Slechts 2% meer uitleningen. Te verklaren door het lerarentekort en het samenvoegen van materialen.

Eén pakket, vanaf begin 2020 te leen in de NatuurMEdiatheek. Twee workshops voor kinderopvang ont-
wikkeld en opgenomen in het aanbod.
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THeMA’s

NMe Is eeN vAk
  
ANMEC is hét stedelijke kenniscentrum voor een groene, duurzame leef- en leeromgeving voor de Amsterdamse 
jeugd en de mensen om hen heen. De toekomst van kinderen wordt voor een groot deel bepaald door aspecten van 
duurzaamheid. In wat voor wereld groeien zij op? Hoe zorgen we ervoor dat zij straks de zorg en verantwoordelijk-
heid voor de aarde kunnen overnemen? ANMEC wil de mensen om het kind heen helpen om deze uitdaging handen 
en voeten te geven en maakt zich sterk voor kwalitatief goede NME. We betrokken mensen bij het vergroenen en 
verduurzamen van hum omgeving (participatie) en ondersteunden educatieprofessionals bij het vormgeven van  
natuur- en duurzaamheidseducatie. 2019 Was een tipping-point als het gaat om aandacht voor klimaatverandering. 
We merken dat steeds meer grote en kleine mensen duurzame keuzes willen maken en de waarde zien van natuur  
in hun leefomgeving. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is het voorstel voor de nieuwe kerndoelen bij  
de Tweede Kamer ingediend, waarin duurzaamheidsthema’s een stevige en vakoverstijgende plaats hebben.  
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn ook steeds breder bekend. Het is onze ambitie voor 2020 om op 
deze ontwikkelingen in te spelen in onze projecten en ons aanbod, en om leren en leven in het groen met de 
duurzaamheidsthema’s als klimaat en energie, maar ook met inclusiviteit en gelijke kansen integraal te verbinden.  
 
ANMeC ACADeMIe 
Kinderen ontwikkelen zich tot duurzame burgers door opvoeding en educatie. Leerkrachten helpen kinderen om dit 
doel te bereiken. Het hoofddoel van de ANMEC Academie is om gemeenschappen rondom jeugd toe te rusten met 
een brede kennisbasis, een open hart en zinvolle handelingsperspectieven op het gebied van natuur en 
duurzaamheid. In 2019 hebben we de Academie inhoudelijk verder opgebouwd. Dit deden we door ons huidige 
aanbod tegen het licht te houden, inspelend op de vragen vanuit onze afnemers en de kansen die we zien.  
Hier gaan we in 2020 mee verder. 
We organiseerden vijf inspiratiesessies met als thema’s Moestuinieren, Gedragsbeïnvloeding bij afvalscheiding en 
aanpak zwerfafval, Duurzame kinderopvang, Jongeren en duurzaamheid en Ontdek jouw groen. Daarbij telden we 
100 deelnemers: intermediairs rondom het Amsterdamse kind. We ontwikkelden en gaven nieuwe workshops over 
Groene schoolpleinen, Biomimicry, Eco-Schools en Natuurbeleving bij het jonge kind en ontvingen diverse groepen 
voor inspiratie in de NatuurMEdiatheek met in totaal bijna 120 deelnemers. 
We ontwikkelen en onderhouden onze eigen expertise door deelname aan lokale en landelijke kennisbijeenkomsten, 
lezingen en uitwisselingen van kennis en ervaringen met andere NME-centra. ANMEC wil ook de toekomstige 
professionals een kans bieden om kennis te maken met natuur en duurzaamheid in de stad Amsterdam. Dit doen we 
door stageplekken aan te bieden van voortgezet tot wetenschappelijk onderwijs. In 2019 hebben we 8 studenten 
begeleid (VO, MBO en HBO) en zijn we een erkend leerbedrijf geworden waardoor we ook MBO studenten kunnen 
betrekken bij NME. We hebben dit jaar 152 studenten van de Hogeschool van Amsterdam een introductiecollege 
gegeven. In 2020 zullen we onze samenwerkingen met MBO- en HBO-opleidingen verder voortzetten.
 
NATUURMeDIATHeek
De NatuurMEdiatheek is onze fysieke locatie, waar kennis en ervaring samenkomt, en waar wij begeleiders van 
activiteiten in schoolse én buitenschoolse contexten toerusten met actuele en relevante kennis, leermiddelen en  
materialen. Het is belangrijk dat kinderen (21e-eeuwse) vaardigheden leren die ertoe bijdragen dat zij zich thuis 
voelen in natuur, kennis krijgen van natuurlijke en maatschappelijke systemen en leren om innovatief, creatief en 
verbindend te handelen in balans met de draagkracht van henzelf en de aarde. Een duurzame burger is daarmee  
een kritische, verantwoordelijke en zorgzame burger. Om dit over te brengen bieden we betekenisvolle lessen en  
activiteiten, evenals ruimte voor het kind om zelf te onderzoeken en betekenis te geven.  
Voor ons lesmateriaal betekent dit dat wij thema’s aansnijden die dicht bij de leefwereld van het kind staan, passend 
bij hun ontwikkelingsfase. Thema’s die hen uitdagen hun eigen natuurwaarden te ontwikkelen en die positieve 
handelingsperspectieven bieden om henzelf, elkaar en de wereld een stukje duurzamer en groener te maken.  
 
Vanuit deze visie en met het oog op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs hebben wij de innovatie van de 
collectie in 2020 doorgezet. In totaal zijn er 30 nieuwe items bijgekomen. De inspiratietassen Vlinders en Vogels zijn 
vernieuwd; de collectie boeken is uitgebreid. Ook zijn er een 2 nieuwe leskisten aan de collectie toegevoegd: 
techniekkist Wonderwel en leskist Stroomkring.
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Er zijn in totaal 1271 items uitgeleend, waarvan 719 via het nieuwe uitleensysteem de NME-gids. Onze klanten 
beoordelen ons educatief aanbod gemiddeld met een 8. In het najaar is er hard gewerkt aan een nieuwe thematas 
Natuurbeleving voor baby’s en peuters en een inspiratietas Klimaatverandering voor de bovenbouw. Deze zullen 
begin 2020 gereed zijn. We gaan in 2020 verder met thema’s als duurzame energie, circulariteit en biodiversiteit.  
We onderzoeken hoe we onze doelgroepen beter kunnen bereiken en bedienen. Scholen krijgen ook in 2019-2020 
hun lidmaatschap cadeau van de gemeente en kinderopvanglocaties bieden we een gratis proeflidmaatschap aan  
om kennis te maken. Daarnaast zijn we in november 2019 gestart met een bezorg proef: klanten kunnen hun 
gereserveerde materialen laten bezorgen of ophalen. Voor de basisscholen betaalde de gemeente de bezorgkosten. 
Deze proef wordt in 2020 voortgezet en bij succes breder gecommuniceerd naar onze doelgroepen.  
 
In het voorjaar van 2019 werd onze fysieke ruimte gerenoveerd. Het resultaat is een open, lichte ruimte met veel 
groen, die bezoekers en medewerkers inspireert om samen aan de slag te gaan. Dit zagen we kwantitatief terug in 
een groei van 44% in de bezoekersaantallen en kwalitatief in de complimenten die we kregen van klanten na de 
renovatie. In totaal zijn er in 2019 1041 bezoekers in onze NatuurMEdiatheek geweest. 
 
kwAlITeITsZORg 
Met het team Schooltuinen - NME van de gemeente werkten we samen aan kwaliteitszorg voor NME in de stad. 
ANMEC voerde lesobservaties uit bij NME-docenten die natuurlessen in de schoolomgeving en op natuurrijke 
plaatsen geven. Zowel de NME-docenten als de programmamanager NME waren blij met de feedback en onze 
adviezen voor kwaliteitsontwikkeling en het vergroten van de leeropbrengst. Daarnaast organiseerden we een 
training voor de schooltuincoördinatoren over het uitvoeren van lesobservaties en schreven voor hen een op het 
schooltuinwerk toegespitst stuk achtergrondinformatie.  

gROeNe eN DUURZAMe vOOR- eN NAsCHOOlse vOORZIeNINgeN  
Vergroening en verduurzaming leven en borrelen in de kinderopvang en op BSO’s. ANMEC helpt en ondersteunt de 
kinderopvangsector op dit vlak graag en heeft daarvoor een adviseur kinderopvang in dienst genomen. 2019 stond  
in het teken van het aanhalen, onderhouden en uitbouwen van het netwerk, ons aanbod bekendmaken bij de  
doelgroep en het ontwikkelen en organiseren van nieuw aanbod en inspiratiebijeenkomsten. Uit deze gesprekken 
met medewerkers uit deze branche haalden we input voor de invulling van het werk. Zo zijn er een workshop en een 
thematas rond het thema Natuurbeleving ontwikkeld. Ook organiseerden we een inspiratiesessie over duurzaamheid 
in de kinderopvang met workshops over het verduurzamen van een organisatiestructuur en duurzaam opvoeden.  

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam heeft een groep enthousiaste vierdejaars studenten van de  
minor ‘het jonge kind’ onderzocht op welke manier ANMEC haar activiteitenaanbod rondom duurzaamheid kan  
aanbieden aan BSO’s vanuit kinderparticipatie. Dit zal de basis vormen voor nieuw educatief materiaal.   
 
ANMEC werkte actief aan bredere bekendheid en bereikbaarheid van ons aanbod in de kinderopvangsector met 
nieuwsberichten, tips, een nieuwe aanbodfolder, gratis proeflidmaatschap NatuurMEdiatheek, workshops en  
presentaties op bijeenkomsten van GGD en grotere kinderopvangorganisaties. Het aantal organisaties dat leende bij 
de NatuurMEdiatheek voor deze doelgroep steeg met bijna 30%. In 2020 zetten we ons in om nog meer kinderdag-
verblijven, BSO’s en Brede Scholen op een laagdrempelige, enthousiasmerende manier bij ons aanbod te betrekken 
en gaan we aan de slag met de groene kinderopvang pioniers uit de stad om samen een community of practice te  
organiseren rond verschillende actuele thema’s.   
In het najaar van 2019 maakten we een projectplan voor het versterken van talentontwikkeling op het thema  
Natuur in het aanbod van brede scholen. Hier hopen we in 2020 financiering voor te vinden.  
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gROeNe  
leefOMgevINg
 
 
Natuur in Amsterdam is een betrekkelijk begrip, omdat bijna alles is aangelegd. Toch worden er plekken gerealiseerd 
waar mensen zich verbonden voelen met de natuur. Misschien wel juist hier in Amsterdam, waar de verstedelijking 
oprukt en we in al die verstening bijna zouden vergeten waar we vandaan komen. Toch weten we dat we ons goed 
voelen, als we omringd zijn met de natuur. En om die reden zetten we ons in voor een rijke groene omgeving. 

gROeN PlATfORM AMsTeRDAM
Groen Platform Amsterdam (GPA) is het platform voor de groene stad Amsterdam. Meer dan 20 natuur- en buurt- 
organisaties zijn aangesloten bij het GPA, waarvan ANMEC de trekker is. Binnen het platform delen we kennis en 
agenderen we dilemma’s. Het kernteam van het GPA is de gesprekpartner voor de wethouder van o.a. Groen en  
Wonen voor de aankomende Groenvisie. In 2019 hebben we twee GPA-bijeenkomsten georganiseerd en twee  
gesprekken gevoerd met wethouder Ivens. 
Het GPA is samen met de WUR gestart met het maken van een digitale groene kansenkaart, waarop inzichtelijk wordt 
waar kansen zijn om locaties te vergroenen. Dit onderzoek loopt door in 2020. 
 
gROeNe sCHOOlPleINeN  
ANMEC heeft een beknopt onderzoek gedaan naar hoe docenten hun groene schoolplein ervaren. Zijn de pleinen  
nu groener en wordt het groen meer geïntegreerd binnen hun lesprogramma’s? De resultaten van deze enquête  
zijn meegenomen in de voortgangsrapportage van de gemeente. Vervolgens hebben we de workshop ‘Groene 
schoolpleinen; de do’s en de don’ts’ (kritische succesfactoren) gegeven op de brede informatiebijeenkomst AIS   
tweede tranche. Om scholen handvatten en voorbeelden te geven, hoe groene schoolpleinen gebruikt kunnen  
worden in lessen, heeft ANMEC het overzicht ‘Vergroen je eigen schoolplein’ gemaakt. Dit stuk is door meer dan  
20 scholen opgevraagd en uitgedeeld. Tien scholen hebben deelgenomen aan de workshop. ANMEC is gespreks-
partner bij het provinciaal overleg Groene Schoolpleinen. 

BUURTgROeN020
ANMEC is nauw betrokken bij Buurtgroen020; een (digitaal interactief) netwerk voor groene buurtinitiatieven i.s.m. 
bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. ANMEC heeft samen met Buurtgroen020 verschillende  
buurtinitiatieven bezocht. Bij verschillende stadsdelen zijn vrijwillige groencoaches aangesteld voor het begeleiden 
van bewonersinitiatieven. In nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkelen we een model voor het bestendigen 
van groencoaches in alle stadsdelen. Dit betekent het ondersteunen van stadsdelen bij deze ontwikkelingen  
door presentaties, het ontwikkelen van groencoachtrainingen, het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en het 
beïnvloeden van beleid.

IMPUls vOOR gROeNe INITIATIeveN
Voor het ondersteunen van groene educatieve initiatieven heeft Gemeente Amsterdam € 20.000 beschikbaar gesteld: 
het NME-fonds. ANMEC ondersteunt de gemeente bij het zorgvuldig verstrekken van deze subsidie aan geschikte 
NME-projecten van derden. Er kwamen 20 aanvragen binnen, hiervan konden er acht gehonoreerd worden. Veel 
aanvragen hadden betrekking op het ontwikkelen van NME-materiaal. De juryleden waren van mening dat dit al  
voldoende te vinden is op internet. Dit jaar is er vooral gekeken naar samenwerking en welk vliegwiel wordt  
aangejaagd bij toekenning van het project.  De volgende projecten ontvingen een bijdrage uit het NME-fonds:
Groene Kweekvijver (kwetsbare vrouwen leren tuinieren in Amsterdam Zuidoost); Natuur inval voor de klas  
(invalleerkrachten die natuuronderwijs geven); 
Natuur in de buurt, De Cygnus moestuin (VO school die met leerlingen in een buurttuin gaan moestuinieren);  
365 dagen mooi duurzaam groen (de grootste geveltuin); Bezige bijen op school en in de buurt (bijen op het dak en 
onderwijs);  Expeditie Zero Waste op scholen en Geef verspilling een gezicht (andere wijze bewaren van voedsel, 
oude technieken van wecken en inmaken). 
 We volgden de voortgang van de toegekende projecten en adviseerden de overige aanvragers bij het aanscherpen, 
uitvoeren en/of elders indienen van hun plannen. De projecten hebben niet alleen betrekking op natuur en  
duurzaamheid, maar ook een sterk sociale component.  
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DUURZAMe sCHOleN
 
 
 
ANMEC participeerde in diverse projecten met scholen. Daarin vervulden we een organiserende, adviserende,  
coachende en uitvoerende rol.  
 
eCO-sCHOOls 
ANMEC is accountmanager Eco-Schools voor Amsterdam, hèt internationale programma voor scholen dat leerlingen 
stimuleert tot duurzaam denken en doen. Onze rol is scholen te begeleiden in hun eigen proces op weg naar meer 
duurzaamheid in onderwijs en omgeving.  
We zagen in 2019 een groei in de belangstelling voor en de deelname aan Eco-Schools, zowel bij basis- als  
voortgezet onderwijs. Er meldden zich zeven scholen aan om met Eco-Schools te starten, sommige op de valreep  
in december vanwege de subsidie die de gemeente hiervoor beschikbaar stelde. ANMEC maakt zich hard voor  
verlenging van de subsidieregeling. 
 
AfvAl OP sCHOOl 
In schooljaar 2018-2019 namen 7 Amsterdamse scholen (basis- en voortgezet onderwijs) deel aan het landelijke  
project Afval op School. Doel van het project was een impuls te geven aan educatie en beleid over afvalscheiding en/
of zwerfafval. Een adviseur van ANMEC gaf procesbegeleiding aan de scholen bij het formuleren van hun doelstellingen, 
uitvoering, vinden van educatiepartners, etc. In juni werd dit project afgerond met een landelijke eindrapportage en 
een bijeenkomst, waarin de ervaringen van Amsterdamse scholen een mooie plaats kregen.  
 
Plek ONDeR De ZON 
Het zonne-energieproject Plek onder de Zon kreeg ook in 2019 weer een vervolg. In dit project ontdekken leerlingen 
de kracht van de zon: hoe zonne-energie, juist in ontwikkelingslanden, het verschil kan maken. En ze onderzoeken 
hoe in Amsterdam, misschien wel in hun eigen straat, zonne-energie wordt opgewekt en bijdraagt aan het verminderen 
van CO2-uitstoot.  
Er was grote belangstelling voor deelname: 15 groepen met in totaal 223 kinderen deden mee. ANMEC had hier de 
rol van organisator en uitvoerder: een adviseur gaf gastlessen over zonne-energie en ontwerpend leren. De kinderen 
maakten een ontwerp van een product op zonne-energie dat maatschappelijke meerwaarde heeft en presenteerden 
dit op een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende scholen. Het ontwerp voor de ‘S.O.S.’ zeppelin op zonne-
energie (Solar Ocean Safe) heeft de finale van het project ‘Plek onder de zon’ voor Amsterdams basisonderwijs  
gewonnen. De leerlingen van de ‘DAY A WEEK SCHOOL’ (Theo Thijssenschool) van juf Fransca Hoetink wisten de 
jury te overtuigen met een intrigerende presentatie met prototypes en modeltekeningen. De bijzondere vliegmachine 
vist met een net, dat voorzien is van trillingen zodat vissen wegblijven, plastic afval uit de oceaan. De Amsterdamse 
wethouder Marieke van Doornick, die o.a. duurzaamheid in haar portefeuille heeft, reikte de prijs uit. 77% van de  
kinderen gaf aan hierdoor misschien of zeker anders met energie om te gaan; 74% gaf aan dit thuis te bespreken. 
We onderzoeken nu hoe we dit project volgend jaar vorm willen geven. 
 
wONDeRwel 
Voor scholen die integraal met natuur, duurzaamheid en techniek aan de slag wilden, was er het proefproject  
Wonderwel. ANMEC had de rol van projectleider en organiseerde dat leerlingen uit Noord, Nieuw-West en Zuidoost 
praktisch en vanuit hun verwondering de natuur en techniek achter onze dagelijkse basisvoorzieningen (voedsel, 
drinkwater, afval, energie) konden onderzoeken en ontdekken. We gaven teamtrainingen aan de leerkrachten van 
deelnemende scholen en aan NME-docenten over lesgeven vanuit verwondering, en schreven samen met hen lessen 
voor excursielocaties. Dankzij deze proef kunnen scholen in deze drie stadsdelen nu deelnemen aan Wonderwel.  
We onderzoeken de mogelijkheden van een stadsbrede opschaling.   
 
JONgeReN eN DUURZAAMHeID 
Begin 2019 deden we een onderzoek naar de bekendheid van ANMEC bij een aantal VO-scholen, en naar wat zij van 
ons zouden willen. In april organiseerden wij ter gelegenheid van de opening van de NatuurMEdiatheek een lezing 
over jongeren en duurzaamheid. Na de zomer onderzocht een stagiair hoe we VO-docenten het beste kunnen onder-
steunen met een aanbod op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Op basis van haar bevindingen heeft zij een 
(digitale) lesmap ontwikkeld die VO-leerkrachten activiteiten en inspiratie biedt om aan de slag te gaan rond dit thema.   
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vOeDsel IN De sTAD
 
 
 
Goed eten is gezond en duurzaam eten. Dat is belangrijk voor onze eigen gezondheid, voor het klimaat en voor een 
optimale en rechtvaardige benutting van schaarse grondstoffen. Maar kiezen voor ‘goed’ voedsel is in het dagelijks 
leven niet zo eenvoudig. De functie en mogelijkheden van educatie over gezonde en duurzame voeding en bijdrage 
van ANMEC daaraan worden goed gezien.  
We steunen en adviseren meerdere initiatieven om binnen voedseleducatie aandacht te geven aan thema’s als  
voedselverspilling, eiwittransitie, stadslandbouw, circulaire voedselketens, duurzaamheid binnen boerderij-educatie 
Amsterdam, maar ook de culturele dimensies van voedsel. 
ANMEC heeft in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:

JONg leReN eTeN eN veRsTeRkINg vOeDseleDUCATIe
Sinds 2017 huisvest ANMEC de provinciale makelaars van het vierjarige rijksprogramma Jong Leren Eten, in  
opdracht van het ministerie van LNV. De makelaars (één adviseur van ANMEC en één externe) volgen hun eigen 
jaarplan en leggen verantwoording af aan het programmateam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
en de provincie Noord-Holland.

veRsTeRkINg vOeDseleDUCATIe vOOR DIveRse DOelgROePeN eN THeMA’s:
• In juni werd de wegwijzer Voedseleducatie Amsterdam opgeleverd, samengesteld door ANMEC en GGD,  

waarin alle kwalitatief goede en structureel aangeboden educatieprogramma’s rondom voedsel in de regio zijn  
opgenomen. De wegwijzer werd feestelijk gelanceerd op een basisschool door de wethouder van onderwijs. 

• Daarnaast lag het accent van ANMEC op het verder uitwerken van voedseleducatie voor het voortgezet onderwijs, 
met hulp van twee stagiaires van de Aeres Hogeschool. We kunnen nu VO-scholen die een ondersteuningsvraag 
over voedsel hebben goed adviseren en voor hen bemiddelen bij relaties in de stad. Er is een proef uitgezet met 
een stadslandbouwexcursie als nieuw aanbod voor het VO op de Fruittuin van West.

• Het project Smaaklessen: student in de klas!, waarbij afgelopen schooljaar 20 2e-jaarsstudenten van InHolland 
Food, Commerce & Technology smaaklesjes voor basisscholen aanboden, is in de zomer geëvalueerd en na afloop 
van het studiejaar helaas beëindigd. Hoewel veel kinderen zijn bereikt via zowel scholen als schooltuinen, in goede 
samenwerking met adviseurs van GGD en schooltuinwerk Amsterdam, past de activiteit niet meer in de organisatie 
van de opleiding in het komende jaar.

• We startten samenwerking met de opleiding Voeding en diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam om te  
verkennen hoe scholieren meer betrokken kunnen worden bij de omvorming van hun kantine naar een gezonde 
schoolkantine.

• Half maart organiseerden we een drukbezochte Moestuin Meet & Match. Ruim 50 deelnemers met enerzijds  
expertise en anderzijds hulpvragen wisselden informatie en materialen uit en waardeerden deze inspiratiesessie 
met een 8,5 gemiddeld.  

• Via ANMEC konden basisscholen en BSO’s een gratis moestuinzadenpakket afnemen. 51 organisaties hebben 
hiervan gebruik gemaakt. In onze NatuurMEdiatheek en bij de Moestuin Meet & Match zijn nog eens evenzovele 
pakketten verstrekt aan bezoekers.  

ADvIesweRk vOeDselTRANsITIe eN JeUgD
• Jong Leren Eten is door de provincie Noord-Holland uitgenodigd als thematrekker Gezonde Voeding in Voedsel 

Verbindt, het nieuwe samenwerkingsnetwerk van de MRA-regio. Daarmee kunnen we in nieuwe netwerken ook 
aandacht vragen voor educatie en versterken onze contacten met opleidingen, ondernemers en organisaties in de 
voedingssector, die graag jongeren aan zich willen binden.

•  Binnen de regio Amsterdam zijn we als adviseur betrokken bij het platform Van Amsterdamse Bodem en namen we 
deel aan netwerkbijeenkomsten, zoals We Feed the City en de Hongerige Stad.

•  Op verzoek van de GGD Amsterdam jureerden we tijdens een studiemiddag over omgevingswet en gezonde  
omgeving de verrassende projectvoorstellen van MRA-trainees voor een nieuwe aanpak van de ‘voedselomgeving’ 
rondom VO-scholen.

•  Er is regelmatig contact met wetenschappers van de VU die zich bezighouden met gezondere en duurzamere  
voeding. ANMEC is partner in het Topsector-onderzoeksprogramma van de VU naar het effect van meer groen en 
gezonde voeding in de studieomgeving van studenten en hogescholen, adviseerde bij het eindproduct en zet zijn 
netwerk in voor communicatie over de resultaten.
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BesTUUR, ORgANIsATIe 
eN fINANCIëN 
BesTUUR
De samenstelling van het bestuur is in september 2019 gewijzigd:
Mw. S.H. de Jonge     voorzitter
Dhr. J.M.G. van de Westeringh   lid, met portefeuille financiën
Mw. M. de Beus     lid, vertrouwenspersoon (afgetreden als lid, maar blijft vertrouwenspersoon)
Dhr. J.P.M. Blaas     lid
Mw. T.K. van Wijnen    lid
Mw. P. de Bruijn    lid, (lid geworden in september 2019)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
In 2019 vergaderde het bestuur 6 maal, op 22 januari, 19 maart, 4 juni, 10 september, 5 november en 17 december. 
Daarnaast overlegden zij vanuit de formele rol als werkgever op 7 november met het personeel.
 
TeAM ANMeC
Eén medewerker verliet de organisatie en er kwam een nieuwe medewerker voor in de plaats. Daarnaast werd voor 
een tijdelijke periode een medewerkster aangesteld om de Natuurmediatheek te innoveren. Eind 2019 waren twee 
stagiaires actief.
De directeur, Ingrid Brekelmans, heeft per 1 januari 2020 de organisatie verlaten. Om te onderzoeken hoe de doelstel-
lingen en taken van ANMEC het beste verder kunnen worden gerealiseerd en gewaarborgd (zelfstandig, in een samen- 
werkingsverband of als fusiepartner), benoemde het bestuur per die datum een directeur ad interim, Atze Sytsma.

ICT eN PRIvACY
In 2018 zijn we overgestapt naar het werken in de cloud en een nieuw CRM-systeem. Deze bleken in 2019 naar  
behoren te werken, zodat geen nieuwe aanpassingen nodig bleken. 
  
COMMUNICATIe
Het ontwerp van de nieuwe website kwam nagenoeg gereed. Deze komt begin 2020 in de lucht.  

fINANCIeN
Het exploitatieresultaat bedroeg - € 26.000. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat er in 2019 kosten zijn 
gemaakt voor de ANMEC Academy. Voor deze activiteiten was een bestemmingsreserve opgenomen van € 41.000. 
Per saldo bedroeg het resultaat daardoor € 15.000. De baten waren vrijwel gelijk aan wat werd begroot.  
De activiteitenlasten waren lager dan begroot doordat de kosten van de website lager waren dan aanvankelijk werd 
verwacht. De projectkosten waren lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het werkbudget Jong Leren Eten 
begroot was onder projectkosten en nu gerubriceerd staat onder overige kosten.

HUIsvesTINg
Mede om de huisvestingskosten te reduceren, hebben wij de bovenverdieping in het gebouw verlaten en zijn wij in 
zijn geheel gevestigd in onze benedenverdieping, nadat deze grondig is verbouwd en opnieuw is ingedeeld. De huur 
van de bovenverdieping, die tot medio 2020 loopt, is opgezegd. We streven ernaar dat deze ruimte al eerder door 
een andere instelling zal worden gehuurd.

UITgAveN NMe-fONDs
ANMEC voert het secretariaat over dit fonds. Daarvoor wordt een separaat verslag gemaakt en naar de gemeente 
gestuurd. Er is iets meer uitgegeven dan de begrote € 19.000.  
De interne werkzaamheden worden niet apart doorberekend.



veRBOUwINg NATUURMeDIATHeek



JA
A

RRekeN
IN

g
 2019



a n m e c  -  j a a r r a p p o r t  2 0 1 9 a n m e c  -  j a a r r a p p o r t  2 0 1 926 27

De BAlANs PeR 31 DeCeMBeR 2019 (NA ResUlTAATBesTeMMINg)

jaarrekening 2019 Stichting ANMEC  - 4 -

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA toelichting 31-12-19 31-12-18

vaste activa
materiële vaste activa 1. 9.988 10.327

9.988 10.327

vlottende activa
vorderingen 2. 10.493 31.595
liquide middelen 3. 228.666 265.338

239.159 296.933

totaal ACTIVA 249.147 307.260

PASSIVA 31-12-19 31-12-18

eigen vermogen
algemene reserve 4. 1.753 1.012
continuïteitsreserve 5. 100.000 97.903
bestemmingsreserves 6. 56.502 85.979

158.255 184.894

kortlopende schulden 7. 90.892 122.366

totaal PASSIVA 249.147 307.260

De sTAAT vAN BATeN eN lAsTeN OveR 2019

jaarrekening 2019 Stichting ANMEC  - 5 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

bedragen in EUR toelichting 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

BATEN

subsidie gemeente Amsterdam 8. 578.478 589.418 562.721
inkomsten projecten 9. 228.852 230.000 155.193
overige inkomsten 10. 17.852 14.467 103.565

TOTALE BATEN 825.182 833.885 821.479

bedragen in EUR toelichting 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

LASTEN

personeelskosten 11. 514.888 527.750 455.685
huisvestingskosten 12. 118.823 121.500 115.780
algemene bedrijfslasten 13. 55.585 58.135 52.464
afschrijvingen 14. 3.580 5.000 2.304

doorberekening naar projecten 15. -101.073 -165.000 -73.228

activiteitenlasten 16. 20.791 37.500 11.528
uitgaven t.l.v. NME fonds 17. 19.563 19.000 21.945
uitgaven projecten 18. 181.240 230.000 145.626
overige kosten 19. 38.424 0 79.236

TOTALE LASTEN 851.821 833.885 811.340

SALDO uit gewone bedrijfsvoering -26.639 0 10.139

rentebaten en rentelasten 20. 0 0 13

EXPLOITATIERESULTAAT -26.639 0 10.152

dotatie continuiteitsreserve 2.097 -33.000
onttrekking bestemmingsreserve Anmec Academy -41.288 4.124
onttrekking bestemmingsreserve automatisering -3.189 -1.406
onttrekking bestemmingsreserve personeelskosten -40.000 40.000
dotatie bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten 55.000 0
dotatie algemene reserve 741 434

toevoeging -26.639 10.152

personele bezetting fte fte
fte vast in dienst 4,41 5,82
fte tijdelijk in dienst 3,11 0,61
fte inhuur 0,85 0,80
totaal fte personele bezetting 8,37 7,23
aantal vrijwilligers 1 3
fte vrijwilligers 0,17 0,50
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TOelICHTINg AlgeMeeN
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TOELICHTING ALGEMEEN

bedrijfsgegevens

activiteiten

nummering posten

algemeen

• Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De schulden zijn gewaardeeerd tegen nominale waarden.

grondslagen voor de bepaling van het resultaat

grondslagen pensioen

toelichting afwijkingen begroting en resultaat
De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.

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.

Stichting ANMEC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41212219 en is gevestigd in 
Amsterdam.

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1. Daarnaast is 
de volgende regelgeving van toepassing:

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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter 
vrije beschikking.

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 nummers achter de naam van de toelgelichte posten verwijzen naar de nummers uit de ingediende begroting.

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 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.

TOelICHTINg OP De BAlANs
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA

1. materiële vaste activa kantoorinventaris automatisering totaal

stand per 1 januari 0
investeringen 13.942 11.245 25.187
afschijvingen -13.454 -1.406 -14.860
boekwaarde 488 9.839 10.327

mutaties
investeringen 0 3.241 3.241
afschrijvingen lopend boekjaar -390 -3.190 -3.580
saldo -390 51 -339

stand per 31 december
investeringen 13.942 14.486 28.428
cumulatieve afschrijvingen -13.844 -4.596 -18.440
boekwaarde 98 9.890 9.988

31-12-19 31-12-18
2. vorderingen
debiteuren 485 10.355
voorziening dubieuze debiteuren 0 -178
borgsommen 235 235
nog te ontvangen bedragen 8.464 20.853
vooruit betaalde bedragen 1.309 330
totaal vorderingen 10.493 31.595

3. liquide middelen
kas 344 0
ING 85.225 78.290
Triodos 6.115 79
ING spaarrekening 136.982 186.969
totaal liquide middelen 228.666 265.338

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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TOelICHTINg OP De BAlANs
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA 31-12-19 31-12-18

4. algemene reserve
stand per 1 januari 1.012 578
dotatie 741 434
totaal algemene reserve per 31 december 1.753 1.012

5. continuiteitsreserve
stand per 1 januari 97.903 130.903
dotatie 2.097 -33.000
totaal continuiteitsreserve 100.000 97.903

6. bestemmingsreserves
bestemmingsreserve automatisering
stand per 1 januari 4.691 6.097
onttrekking -3.189 -1.406
totaal bestemmingsreserve automatisering per 31 december 1.502 4.691

De onttrekking aan de bestemmingsreserve bedraagt de afschrijving van de nieuwe computers.

bestemmingsreserve ANMEC Academy
stand per 1 januari 41.288 37.164
onttrekking -41.288 4.124
totaal bestemmingsreserve ANMEC Academy per 31 december 0 41.288

Deze bestemmingsreserve is vrijgevallen omdat het project in 2019 is afgerond en afgerekend.

bestemmingsreserve personeelskosten
stand per 1 januari 40.000 0
onttrekking -40.000 40.000
totaal bestemmingsreserve personeelskosten 0 40.000

bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten
stand per 1 januari 0 0
dotatie 55.000 0
totaal bestemmingsreserve personele en andere reorganisatiekosten 55.000 0

totaal bestemmingsreserves 56.502 85.979

Deze bestellingsreserve is opgenomen in verband met een voorgenomen reorganisatie, waardoor vermoedelijk 
eenmalige extra kosten zullen ontstaan.

TOelICHTINg OP De BAlANs 
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

PASSIVA 31-12-19 31-12-18

7. kortlopende schulden
crediteuren 39.396 36.258
nog te betalen kosten 13.188 13.908
loonheffing balanspost 0 22.381
pensioenpremie balanspost 0 6.053
vooruitontvangen subsidie 15.000 22.967
nog te betalen vakantietoeslag 14.270 14.210
nog te betalen vakantiedagen 9.038 6.589
totaal kortlopende schulden 90.892 122.366

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De subsidie voor 2020 van de gemeente Amsterdam is niet in de balans opgenomen.
De huurovereenkomst is aangegaan voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2021. Deze 
overeenkomst wordt elke 5 jaar stilzwijgend verlengd. De huurprijs bedraagt momenteel € 119.547 per jaar.
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TOelICHTINg OP sTAAT vAN BATeN eN lAsTeN
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

BATEN 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

8. subsidie gemeente Amsterdam 578.478 589.418 562.721

9. inkomsten projecten
bijdrage Vergroening buitenruimte Noord 8.300 0 0
bijdrage Eigen Haard Holendrecht 0 5.500 0
bijdrage Plek onder de Zon 6.110 0 5.444
bijdrage Jong Leren Eten 100.000 100.000 110.000
bijdrage Rainproof 0 0 11.767
bijdrage Advies AIS Scholen 0 2.500 1.974
bijdrage Evaluatie lesmaterialen Amsterdam 0 0 1.657
bijdrage Werkbudget Jong Leren Eten 1 38.632 20.000 8.282
bijdrage Lesobservaties NME locaties 10.285 10.000 6.069
bijdrage van Dijk Nijkamp Stichting 27.400 0 6.500
bijdrage Afval op School 4.250 0 3.500
bijdrage Wonderwel 20.200 0 0
bijdrage VO Duurzaam Ontwikkelen Pakket 7.500 0 0
bijdrage Ecoschools 6.175 0 0
te realiseren projecten 0 92.000 0
totaal inkomsten projecten 228.852 230.000 155.193

10. overige inkomsten
lidmaatschappen & leermiddelen NatuurMEdiatheek 10.212 7.000 7.771
workshops en trainingen 1.775 3.000 2.340
giften 454 0 0
werkbudget Jong Leren Eten 2 0 0 77.248
overige inkomsten 5.411 4.467 16.206
totaal overige inkomsten 17.852 14.467 103.565

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

LASTEN 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

11. personeelskosten
salariskosten
salaris 361.842 318.944
sociale lasten 67.185 59.375
pensioen ABP 54.728 44.941
loonkostenvergoedingen -4.463 0
reiskosten woon-werk via lonen 109 109
mutatie vakantiegeld en eindejaarsuitkering 2.510 2.708
ontvangen ziekengeld -7.303 0
gereserveerd salaris -627 -1.092
totaal salariskosten 473.981 500.000 424.985

overige personeelskosten
wervingskosten beheer 4 500 0
studie- en opleidingskosten 4.173 3.000 2.126
vrijwilligersvergoedingen 1.200 3.500 1.800
reiskosten woon-werk 1.722 6.500 4.519
kantinekosten 3.102 1.000 778
inleenvergoeding 12.769 0 11.122
niet vrijgestelde aangewezen eindheffingsbestanddelen 2.261 4.000 1.892
ziekteverzuimverzekering - WAO gat verzekering 14.476 8.500 6.450
overige personeelskosten 1.200 750 2.013
totaal overige personeelskosten 40.907 27.750 30.700

totaal personeelskosten 514.888 527.750 455.685

WNT verantwoording
naam Brekelmans Brekelmans
functie directeur directeur
aanvang en einde functievervulling 1.1-31.12.19 1.1-31.12.18
deeltijd factor in fte 0,78 0,78
dienstbetrekking ja ja
beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen 59.608 56.150
beloning op termijn (pensioen) 9.747 8.783
subtoaal 69.355 64.933

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 150.889 147.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 69.355 64.933
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

12. huisvestingskosten
huur 92.913 91.000 89.197
servicekosten 25.886 29.500 23.940
verzekeringen 12 750 766
specifieke aanschaffingen 0 0 1.848
overige huisvestigingskosten 12 250 29
totaal huisvestingskosten 118.823 121.500 115.780

13. algemene bedrijfslasten
kantoorbenodigdheden en -apparatuur 2.519 1.000 1.446
telefoon, fax e.d. 2.553 3.185 1.248
fotokopieën en copieer 11.096 13.200 11.045
porti 0 800 191
automatisering 10.893 9.000 15.595
internet 1.067 1.700 1.324
assurantie 1.061 1.000 529
abonnementen en contributies 1.746 2.000 1.371
representatie 80 500 246
vergader- en bestuurskosten 983 3.500 2.706
reis- en verblijfskosten 26 400 369
accountant 7.342 5.000 7.330
administratiekosten 9.556 13.000 11.056
overige externe adviezen 6.050 2.500 1.084
rente en bankkosten 569 100 469
overige algemene bedrijfslasten 44 1.250 -3.545

55.585 58.135 52.464

14. afschrijvingen 3.580 5.000 2.304

15. doorberekening naar projecten -101.073 -165.000 -73.228
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in EUR)

LASTEN 2019 2019 2018
werkelijk begroot werkelijk

16. activiteitenlasten
leer- en hulpmiddelen NatuurMEdiatheek 6.476 7.500 5.174
kosten workshops 681 3.000 1.352
PR en folders ANMEC 3.328 7.500 1.809
overige ontwikkel- en activiteitenkosten 0 1.500 1.078
website / nieuwsbrief 10.256 18.000 2.115
overige activiteitenkosten 50 0 0
totaal acitiviteitenlasten 20.791 37.500 11.528

17. uitgaven t.l.v. NME fonds
kosten overige Amsterdamse NME-initiatieven 19.563 19.000 21.945

18. uitgaven projecten 
kosten Vergroening buitenruimte Noord 499 0 0
kosten Plek onder de Zon 1.556 5.500 878
kosten Jong Leren Eten 95.206 100.000 118.623
kosten werkbudget Jong Leren Eten 1 0 20.000 8.282
kosten project Amsterdam Rainproof 0 0 3.267
kosten advies AIS Scholen 0 2.500 0
kosten Lesobservaties NME locaties 0 10.000 29
kosten Anmec Academie (Van Dijk Nijkamp Stichting) 71.646 0 14.547
kosten Afval op School 253 0 0
kosten Wonderwel 4.580 0 0
kosten VO Duurzaam Ontwikkelen Pakket 7.500 0 0
kosten overige projecten 0 92.000 0
totaal uitgaven projecten 181.240 230.000 145.626

19. overige kosten 
kosten Werkbudget Jong Leren Eten 38.060 0 77.248
overige project kosten 364 0 1.988

38.424 0 79.236

20. rentebaten en rentelasten 0 0 13



a n m e c  -  j a a r r a p p o r t  2 0 1 9 a n m e c  -  j a a r r a p p o r t  2 0 1 936 37

CONTROleveRklARINg vAN De ONAfHANkelIJke ACCOUNTANTHet bestuur van Stichting ANMEC heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld op de bestuursvergadering 
van 23 maart 2020.

S.H. de Jonge, voorzitter

J.M.G. van de Westeringh, penningmeester   

Amsterdam, 23 maart 2020
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