Jaarverslag in één oogopslag
Cijfers NME op school

Financiële cijfers

In totaal gaan er zo’n 2.500 kinderen
naar de basisschool en 850 leerlingen
naar de middelbare school in SchouwenDuiveland.
Van 16 maart tot 11 mei waren de scholen
i.v.m. covid-19 gesloten. Vanaf 15
december zijn de scholen weer gesloten.
Externen werden voor lange periode
geweerd op school.
Met onze gastlessen en activiteiten
bereikten we 3.531 x kinderen in het
basisonderwijs in 2020.

67 x werd er een leskist uitgeleend door
het NME aan een school. 25 leskisten
gecanceld i.v.m. covid-19.

Belangrijke info
✓ Vele activiteiten en
gastlessen gecanceld
vanwege corona.
✓ Nieuwe coördinator
gestart in 2020.
✓ Vele leskisten vernieuwd
en nieuwe materialen
door extra vrijgekomen
tijd.
✓ Nieuwe
samenwerkingen.

Negatief resultaat
van 10.499 euro

Ontvangen subsidie
gemeente SchouwenDuiveland 55.942 euro

Ontvangen
projectsubsidie
(tijdelijk)
gemeente SchouwenDuiveland 20.000 euro
Verzoek om tijdelijke subsidie
om te zetten naar structurele
subsidie wordt afgewezen
door gemeenteraad. NME
gaat samen met externe
deskundige nieuw
businessplan opstellen.

Projecten en bereik
6.407 bereikt aantal mensen in het kader van Schoon
Zeeland.
Samenwerking met andere NME-centra in Zeeland
geïntensiveerd. Heeft o.a. geleid tot nieuwe gezamenlijke
projecten op gebied van energietransitie en
klimaatadaptie.

Samenwerking EWSD gestart. NME voert samen met EWSD
duurzaamheidsprojecten uit o.a. voor de gemeente.

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het NME-centrum Schouwen-Duiveland. We hebben, net als vele
andere organisaties, een dynamisch jaar achter de rug.
Nieuwe coördinator
Naast de dynamiek door de corona-maatregelen waren er ook ontwikkelingen in ons
personeelsbestand. Na jaren van trouwe dienst is Jos Catsman met pensioen gegaan en heeft per
1 februari 2020 Janneke Donkers het stokje overgenomen.
2020 is voor ons ook een jaar met
grote uitdagingen gebleken. Door de
beperkingen die het Corona-virus ons
heeft opgelegd moesten we veel
Er kon en mocht heel veel niet maar
thuis werken en online vergaderen.
we wilden ons vooral focussen op
Scholen sloten hun deuren en ook na
wat nog wel kon.
heropening mochten ze maar
beperkt mensen van buiten
ontvangen. Daarom konden er fysiek
weinig activiteiten en gastlessen
plaatsvinden. Er kon en mocht heel veel niet maar we wilden ons vooral focussen op wat nog wel
kon. Juist omdat er al zoveel niet doorging voor de kinderen. Daarom hebben we in de
lockdownperiode ouders en leerkrachten dagelijks voorzien van leuke buitentips. Soms stond
natuurbeleving centraal, soms een avontuurlijke buiten reken- of taalles. Zo konden de kinderen
samen met hun ouders toch zoveel mogelijk naar buiten om te genieten maar ook om stiekem nog
wat in of van de natuur te leren.

Nieuwe projecten
Ook hebben we gastlessen en cursussen aangepast naar digitale versies die online gevolgd konden
worden in de klas of thuis of omgebouwd naar schoolpleinversies. Ook besteedden we dit jaar veel
aandacht aan klimaatadaptatie en duurzame energie. Zo hebben we samen met RES Zeeland en de
Provincie Zeeland een heel programma opgezet voor de bovenbouw leerlingen van het
basisonderwijs om aan de hand van een ware strip aan de slag te gaan met de Regionale Energie
Strategie. De J.L. de Jongeschool die mee deed aan het gastcollege sleepte zelfs een provinciale prijs
in de wacht met hét gouden idee. Zij willen een levensgroot hamsterrad dat energie opwekt op hun
schoolplein gaan realiseren. Goed voor de conditie en voor het klimaat, aldus de kinderen.

Helaas zijn ook twee grote aanvragen afgewezen. Samen met NME Zeeland dienden we een voorstel
in bij het biodiversiteitherstelfonds maar deze is helaas afgewezen. Ook dienden we een aanvraag in
bij windpark Krammer samen met Zeeuwland en de scholen op Bruinisse om een energiebesparingstoolkit samen te stellen en op het dorp Bruinisse te verspreiden via huurders van Zeeuwland.
Ondersteunend hieraan wilden we educatie hierover geven op de scholen. Ook deze aanvraag is
helaas afgewezen.
Nieuwe samenwerkingen
Als NME hebben we in 2020 de samenwerking met de andere Zeeuwse NME-centra geïntensiveerd.
Ook zoeken we gericht de samenwerking op met IVN Natuureducatie. We werken immers aan
hetzelfde doel, we doen dit alleen vanuit een andere perspectief. Maar ook zoeken we in het kader
van ons thema ‘gezondheid en bewegen in het groen’ steeds meer de samenwerking op met de
buurtsportcoaches die op scholen aan de slag zijn met beweging. En zijn we gestart om de relaties
met de recreatie aan te halen via contacten met de Hiswa-Recron.
Daarnaast zoeken we ook samenwerking met
partijen buiten onze comfortzone. Zo werken
we sinds 2020 samen met Energie Werkt
Schouwen-Duiveland (EWSD) aan een aantal
duurzame gemeentelijke projecten voor
ondernemers. Zo zijn we in opdracht van de
gemeente en namens EWSD begonnen met
een duurzaamheidsinventarisatie op het
bedrijvenpark Zierikzee Zuid en gestart met de
voorbereidingen voor het bieden van duurzaamheidsadvies voor ondernemers. Ook gaan we volgend
jaar namens de gemeente aan de slag met de organisatie van de Duurzaam Ondernemen Prijs.
Stadsboerderij
NME begint zich al aardig thuis te voelen op de Stadsboerderij. In het kader van het project Groen
Verbindt zijn we hier twee jaar geleden terecht gekomen. Inmiddels zijn er al vele duurzame
maatregelen genomen op de Stadsboerderij en werken we samen met Gors, de Wijkraad, SMWO en
Zeeuwland aan mooie, groene projecten in de buurt. Zo vinden we het erg leuk dat de wijktuin van
de grond is gekomen en dat we op de Stadsboerderij steeds meer zichtbare duurzame elementen
kunnen laten zien en mensen kunnen betrekken bij het nemen van duurzame maatregelen in huis en
tuin. Ook zijn we erg trots op de samenwerking met de imkervereniging en hopen we in 2021 een
educatief bijenpad te mogen openen met een heuse eigen bijenstal.

Financiële situatie
Het binnenhalen van voldoende financiële middelen blijft een punt van zorg en aandacht. Ook dit
jaar hebben we weer ons uiterste best moeten doen om voldoende financiële middelen binnen te
halen om de begroting rond te kunnen krijgen.
NME ontvangt van de gemeente te weinig basissubsidie om onze NME-activiteiten voor het
basisonderwijs goed op te kunnen pakken. Om deze structurele kink in de kabel aan te kunnen
pakken, hebben we als NME-centrum een businessplan opgesteld. Dit plan is in 2020 aan de
gemeente gepresenteerd maar niet al te best ontvangen. In 2021 volgt er op verzoek van de
gemeenteraad een nieuw voorstel dat met hulp van een externe deskundige zal worden opgesteld.
We hopen dat we samen met de gemeente en de andere partners vanuit de prachtige Stadsboerderij
verder kunnen blijven bouwen aan een groene toekomst voor ons eiland.
Kijkje in de toekomst
In het jaarverslag leggen we verantwoording af over de activiteiten over 2020. Toch willen we u ook
graag meenemen in de ontwikkelingen die aanstaande zijn. Als NME zijn we heel hard bezig om
nieuwe wegen te bewandelen en meer budget te genereren. Zo zijn we voor het jaar 2021 ook weer
druk om nieuwe verdienmodellen op te zetten en om nieuwe subsidiegevers op te zoeken. Zo zetten
we in op gezamenlijke projecten met de collega NME-centra waardoor we ook een aantrekkelijke
provinciale partner kunnen zijn en verkennen we nieuwe subsidiegevers als Dik Groen, Stichting
Renesse en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Ook gaan we steeds intensiever samenwerken met
EWSD.
Rol NME op Schouwen-Duiveland
Bovendien zijn we ook zoekende naar onze rol op Schouwen-Duiveland. We staan als NME middenin
de samenleving en willen de groene verbinder van ons eiland zijn. In aanloop naar ons nieuwe
businessplan willen we dan ook onze missie en visie herijken en samen met onze
samenwerkingspartners en subsidiegevers kijken naar behoeften en kansen. Zodat we in
gezamenlijkheid met deze partijen kunnen bepalen waar we naar toe willen werken, welke
resultaten we voor ons zien en welke rol wij daar als NME in kunnen spelen.

Organisatie
Stichting NME Schouwen-Duiveland bestond in 2020 achttien jaar. De Stichting wordt aangestuurd
door een (vrijwillig) bestuur. Het bestuur vormt een afspiegeling van de samenleving en elk
bestuurslid brengt kennis en ervaring op een specifiek gebied mee. Het bestuur bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ir. M. Buis onafhankelijk voorzitter
Mr. J van Doorenmalen secretaris
J. Pantekoek penningmeester
A. Fluijt basisonderwijs
P. van Gelder voortgezet onderwijs
Ing. P. de Koeijer landbouwsector
L. Verbiest recreatiesector
A. Zwetsloot natuurbescherming
H. de Ligt – van der Zee onafhankelijk lid

Naast het bestuur werken er drie (parttime) medewerkers voor het NME-centrum:
•
•
•
•

J. Catsman coördinator (tot 31 januari 2020) (28 uur)
J. Donkers (vanaf 1 februari 2020) (24 uur + projecten)
A. Schreurs administratief medewerker (11,4 uur)
T. Bom projectmedewerker (11,4 uur + projecten)

Huisvesting
Tot maart 2019 was het NME-centrum tijdelijk gehuisvest in basisschool De Zonnewijzer in
Zonnemaire. Vanaf maart 2019 zitten we op onze nieuwe definitieve locatie: Stadsboerderij de Punt,
Scheldestraat 5 in Zierikzee (Brugzicht). Als NME betrekken we hier kantoorruimte. Op het
hoofdgebouw, Scheldestraat 3, hebben we plek gevonden voor onze educatiematerialen en hier
hebben we ons uitleenpunt.
ANBI-status
Sinds eind 2017 heeft NME Schouwen-Duiveland een ANBI-status onder nummer RSIN 811920458.

Samenwerking
Ook in 2020 heeft het NME-centrum weer met verschillende partners mogen werken aan natuur- en
milieueducatie.
NME Zeeland overleg
Onze grootste bondgenoten zijn de andere natuur- en milieueducatiecentra in Zeeland. In 2020 zijn
we gestart om de samenwerking verder te intensiveren. Gemeenten en andere overheden stemmen
beleid steeds vaker op elkaar af. Hierdoor wordt het voor de NME-centra ook steeds makkelijker om
samen projecten op te starten. Dit deden we bijvoorbeeld rondom onderwerpen als
klimaatadaptatie en energietransitie. Op onderwerpen als biodiversiteit, gezondheid en
voedseleducatie wordt er ook steeds meer onderling samengewerkt. Op deze manier kunnen we
samen kennis en ervaring uitwisselen en kunnen we samen het educatiewiel uitvinden in plaats van
ieder apart. De vijf NME-centra in Zeeland gaan de samenwerking in 2021 verder uitbouwen en een
samenwerkingsplan opstellen.

Gezamenlijke projecten NME-centra
Ook hebben we dit jaar samen met onze collega NME-centra provinciebrede projecten neer kunnen
zetten. Hieronder vind je een opsomming van deze projecten:
1. Schoon Zeeland
2. Lesmaterialen voor het Nationaal Park Oosterschelde
- Herziening handleidingen Oosterschelde leskisten (zie schema: nieuw lesmateriaal
2020 verderop)
- Gezamenlijke voorlichtingsfilm over de vaartocht op de Oosterschelde
3. Scholenprogramma op de Dag van de Duurzaamheid met thema ‘De wereld van kleding’
4. Ontwikkelen en vernieuwen doorgaande leerlijn en lesmaterialen in het kader van het
project Jong Leren Eten.
5. Energietransitie op basisscholen: gastlessen over de Regionale Energie Strategie Zeeland
6. Online module over klimaatadaptatie Zeeland verandert mee
Overige gezamenlijke projecten
•
•

Uitdelen van gratis moestuinzaden met lesbeschrijvingen aan basisscholen en BSO’s in heel
Zeeland
Project met wintergroenten en nieuw lesmateriaal : ‘Champignons’ en ‘Voedselverspilling’.

Werken aan bekendheid
Het NME-centrum Schouwen-Duiveland zet verschillende middelen in om bekendheid te geven aan
het bestaan van de organisatie maar belangrijker nog aan de activiteiten die het centrum
organiseert.

Website: www.nmeschouwenduiveland.nl
Het NME-centrum heeft een bescheiden website. Hier valt meer te lezen over onze organisatie en
onze materialen. Ook kunnen scholen via de website gebruik maken van het reserveringssysteem
voor de lesmaterialen. We zijn overigens voornemens om de website in 2021 te vernieuwen.

Social media
Het NME-centrum Schouwen-Duiveland is ook actief op Facebook. We
zijn in 2020 gegroeid van 257 mensen die onze pagina leuk vinden naar
357. We hebben 99 berichten geplaatst in 2020 en ons totale bereik met
deze berichten was 59.352. Ook zijn we sinds 2020 actief op instagram.

Pers en Media
Ook bereikten we vele mensen via Wereldregio, Radio Schouwen-Duiveland, PZC en Omroep
Zeeland. Onze coördinator was zelfs een keer Zeeuw van de Dag.

NME op scholen
Het NME-centrum Schouwen-Duiveland wil inwoners, jong en oud, betrekken bij grote mondiale
kwesties als klimaatverandering, vervuiling, biodiversiteit, leefbaarheid, duurzaamheid en de
energietransitie. Ook afgelopen jaar hebben we dit gedaan door deze onderwerpen zo klein en
tastbaar mogelijk te maken. We hebben ons ingezet om zoveel mogelijk mensen in onze gemeente te
betrekken bij deze opgave, om begrip te creëren en uiteindelijk stuurden we natuurlijk aan op het
maken van duurzame keuzes. Onze doelgroep is breed: inwoners, recreanten en toeristen maar onze
focus ligt op de jeugd.
Educatie op scholen
De jeugd bereikten wij in 2020 vooral via de
scholen. We werken samen met alle
basisscholen op ons eiland en uiteraard ook
met het voortgezet onderwijs. We organiseren
gastlessen, lenen leskisten en andere
materialen uit en sluiten aan bij landelijke,
provinciale en regionale dagen als de
boomfeestdag, nationale buitenlesdag, dag
van de duurzaamheid en de Oosterschelde- en
Grevelingenweek. In de tabel op de volgende
pagina vindt u een overzicht van door ons
uitgevoerde activiteiten gericht op de jeugd in
Schouwen-Duiveland.
Uitgeleend lesmateriaal
In 2020 nam het uitgeleend lesmateriaal af ten opzichte van eerdere jaren. Gezien de lockdown en
het rare jaar dat we meemaakten is dat ook niet zo gek. Toch horen we van scholen die de leskisten
afnemen dat ze het erg fijn vinden om ondersteunende materialen te hebben en bevelen ze de
leskisten aan. Daarom willen we in 2021 verder werken aan het nog laagdrempeliger aanbieden van
onze leskisten en zetten we in op communicatie.
Een tendens die naar onze mening wel structureel van aard is, is dat het steeds lastiger wordt om
natuurouders voor langere tijd te binden. Ouders willen best eens een handje helpen tijdens een
activiteit maar willen zich niet jarenlang als natuurouder vastleggen. We zien bij scholen groeiend
enthousiasme om aan te haken bij landelijke en regionale dagen en ook een toename in de interesse
in de inzet van onze gastdocenten. Ook andere NME-centra lopen tegen dit probleem aan. We gaan
kijken of we hier gezamenlijk een oplossing voor kunnen bieden.
Covid-19
Van 16 maart tot 11 mei waren de scholen gesloten, vanwege corona. In die periode konden er geen
leskisten geleend worden en werd een aantal reeds gereserveerde leskisten geannuleerd. Ook zijn
vele nationale dagen niet doorgegaan of verplaatst (denk aan de boomfeestdag, de grevelingen- en
oosterscheldeweek) waar we normaal gesproken ook extra kisten voor uitlenen.

Om de leerlingen wel te kunnen bereiken hebben we extra
acties uitgezet richting onderwijs/lesgevende ouders, d.m.v.
mailings met buitentips voor lesgevende ouders. Deze zijn
verspreid via de scholen die ze vaak doorstuurden naar de
ouders maar ook via facebook en via de website. In die periode
plaatsen we 33 berichten, met een totaal bereik van 13.745.
Ook werd er een paginagroot artikel over de bodemdierensafari
in eigen tuin in de wereldregio geplaatst om ouders samen met
hun kinderen naar buiten te leiden.

Activiteiten met natuurouders
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die hebben
plaatsgevonden met onze natuurouders en hoeveel tijd deze
natuurouders hier gemiddeld aan hebben besteed.
Gesloten scholen
Van 16 maart tot 11 mei waren de scholen gesloten en tot de zomervakantie weerden de scholen
ondanks opening ook externen. Ook na de zomervakantie waren veel scholen voorzichtig met het
toelaten van externen/ouders. Daardoor konden er in die periode geen natuurouders worden
ingezet bij veldwerk en excursies. Half december hebben de scholen de deuren weer moeten sluiten
i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.
Overzicht uitgeleende lesmaterialen
Jaar
Aantal uitgeleende
lesmaterialen
2016
130
2017
98
2018
117
2019
108
2020
69

Geannuleerd door
covid-19

25

Overzicht natuuroudercursussen
Aanbod natuuroudercursussen
2020
Mieren in de Boswachterij
Bomen? Boeien!
Oosterschelde
Kennismaking nieuwe
natuurouders

Geannuleerd
vanwege covid-19
X
X
X
X

Alternatief aanbod
Uitgesteld
Uitvoering met één schoolklas
Digitaal aanbod in power point
Er is 1 op 1 contact geweest

Vernieuwde lesmaterialen NME op scholen
In 2020 hebben we een aantal nieuwe leskisten aan ons assortiment mogen toevoegen. Vanwege de
lockdown vielen veel buitenactiviteiten weg en hebben we meer tijd kunnen besteden aan het
vernieuwen van lesmateriaal.
Nieuw (vernieuwd)
lesmateriaal 2020
Bomen? Boeien!

Soort

Status

Organisatie

Leskist met veldwerk

Nieuw

Bijenkast
middenbouw/bovenbouw

Leskist

Vernieuwd

Beleef de Oosterschelde
Bonte Pietenpad
Oosterschelde Safari
Zeehond ontdekdoos

Veldwerk
Veldwerk
Veldwerk
Leskistje voor kleuters

Vernieuwd
Vernieuwd
Nieuw
Vernieuwd

NME Centrum met
bijdrage Suzanna
Hovingastichting
MEC De
Bevelanden/NMEcentrum SD met
bijdrage Suzanna
Hovingastichting
NME Centra/NPO
NME Centra/NPO
NME Centra/NPO
NME Centra/NPO

Zeehonden in de Zeeuwse
Delta

Leskist met excursie

Vernieuwd

NME Centra/NPO

Champignons

Leskistje

Nieuw

Voedselverspilling

Leskistje

Nieuw

Pieter de Pier

Leskist met veldwerk

Vernieuwd

De grote plantenjacht

Digitaal lesmateriaal

Nieuw

Klimaatadaptatie

Digitaal lesmateriaal met
doe-opdrachten voor
thuisonderwijs voor groep
1 t/m 8

Nieuw

Energietransitie/Kinder-RES

Interactief gastcollege
Nieuw
met
voorbereidingsopdrachten
in de klas voor
bovenbouw

NME Centra/Jong
Leren Eten
NME Centra/Jong
Leren Eten
MEC de
Bevelanden/NME
Centrum
Eco-schools en het
Toyota Fund for
Europe
Gemaakt in opdracht
van de Provincie
Zeeland (Het klimaat
verandert Zeeland
verandert mee)
Gemaakt in opdracht
van de provincie
Zeeland/ RES Zeeland

Projecten en activiteiten 2020 basisonderwijs
Elk jaar bereiken we veel kinderen
met gastlessen en andere mooie,
educatieve lessen, uitgevoerd in
samenwerking met allerlei partners.
Vanwege strenge maatregelen i.v.m.
Covid-19 konden veel gastlessen niet
doorgaan of moesten reeds geplande
educatieve lessen geannuleerd
worden.
Het NME-centrum heeft zoveel
mogelijk vervangende activiteiten en
digitale gastlessen aangeboden.
Zie onderstaande schema’s.
Gelukkig konden in de niet-lockdownperiodes toch nog een aantal excursies en activiteiten
plaatsvinden, zie foto’s.

Naam Project

Deelnemers

Gastlessen Plastic Soup

183

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
18

19

20

Opruimacties met
schoolklassen
Workshop Klimaattafel
Gastlessen spinnen
Wintergroenten JLE

230

Groentezaden JLE

934

Groentezaden JLE
op de BSO
Vaartocht Oosterschelde

20

Warme Truiendag

75

Oosterscheldeweek
excursies
Oosterscheldeweek
gastles
Grevelingen Challenge

47

Dag van de Duurzaamheid
10/10 (voorleesproject)
Braakballen pluizen
Presentatie Bomen?
Boeien!
Geoweek
Excursie Meeuwenduinen
Gastcollege
energietransitie/Regionale
Energie Strategie *

15
35
270

60

Samenwerkingspartners Aantal
vrijwilligers
en gastdocenten
Gemeente/ Schoon
Zeeland / Plastic Soup
8
Foundation / Lionsclub
Schouwen-Duiveland
Gemeente/Schoon
0*
Zeeland
’t Kofschip/Gors
1
Gemeente/IVN-gids
1
Zeeuwse NME Centra,
0*
De Grote Verleiding
Zeeuwse NME Centra,
0*
GDO, Rijk Zwaan
Zeeuwse NME Centra,
0*
GDO, Rijk Zwaan
NPO/Sportvisserij
10
Moermond
Gemeente S-D,
3
Zeeuwland, Saman
NPO/IVN-gidsen
10

65

OS-gids Rien Pronk

90

IVN/SBB

51

Bestuurders en bekende
Schouwen-Duivelanders
Allévo Cornelia/Theo
Thijssenschool
Leerkrachten en
leerlingen ‘t Kofschip,
Gemeente S-D

50

45

Inzet
uren vrijwilligers
en gastdocenten
24
0*
3
2
0*
0*
0*
30
30
30

1

24

0*

0*

3

6

4

8

1

3

12

Bert van der Valk/SBB

5

15

49

J.L. de Jongeschool

0*

0*

Online klimaatadaptatie
opdracht*

?

Het klimaat verandert,
Zeeland verandert mee,
NME Zeeland

0*

0

Leskisten met veldwerk
Totaal

194
2425

40
87

120
295

*Activiteit verzorgd door een medewerker of projectpartner van het NME-centrum of door school zelf

Overzicht uitgestelde en vervangende activiteiten basisonderwijs
Activiteit

Status

Gastlessen Plastic Soup

Aangemeld:
6 scholen, 212 leerlingen
Aangemeld:
4 scholen, 164 leerlingen
Voorbereidingen en
planning afgerond, voor
18 scholen
450 Leerlingen

Opruimacties met
schoolklassen
Boomfeestdag i.s.m.
Gemeente,
Staatsbosbeheer en
Fruittelers.

Uitges
teld
x

Alternatief

x

Verplaatst naar 2021

2021

Boomfeestdag viel in lockdownperiode. Aanbod digitale
bomenopdrachten, verspreid
via mailing aan scholen en op
website NME
Presentatie en activiteit heeft
plaatsgevonden tijdens de
verplaatste nationale
Buitenlesdag in september.

Natuuroudercursus
‘Bomen Boeien’ en
presentatie nieuw
lesmateriaal.

Presentatie voorwaarde
van subsidiegever.

Najaar
2020

Gastlessen op scholen
door imkers van
imkervereniging.
Nationale Buitenlesdag

Jaarlijks deelname van
ong. 10 schoolklassen.

2021

Aanbod van 2
buitenactiviteiten in de
planning
Geannuleerd door
partners
In de planning, nog geen
werving.

x

Annulering door
4 scholen, 106 leerlingen

Voorja
ar
2021
2021

Slootjesdag
Scheldestraat Verbindt
Cursus ‘Mieren’ voor
natuurouders in de
Boswachterij door
natuurgids
Vaartocht
Oosterschelde

Aanbod online gastles bijen.
Film gemaakt door imker van
Terra Maris.
Vervangend aanbod: deelname
aan Botanical Chalking

2021
Najaar
2020

Zomerfeest
Scheldestraat Verbindt
Deelname Geoweek

Geannuleerd door
partners
Annulering door
1 school, 19 leerlingen

Oosterscheldeweek

Beperkt aanbod mogelijk

-

Grevelingenweek

Excursie bij Bommenede
uitgesteld

Juni
2021

Gastles bodemdieren

Volgend jaar tijdens
landelijke
bodemdierendagen
Annulering door
2 scholen, 50 leerlingen
Voorbereiding voor 3
klassen, 90 leerlingen en
30 natuurouders

2021

Excursie Energie van de
wind
Kabouterpad
Theo Thijssenschool

Online gastles over Plastic Soup

-

Voorjaar
Herfst

Online gastles opnemen en
aanbieden. Vanwege slecht
weer (= geen mieren) uitgesteld
naar voorjaar 2021.
Aantal scholen kon nog wel
gaan varen

School in Burgh-Haamstede is
op pad geweest onder leiding
van een speciale gastdocent.
Aantal excursies heeft wel
doorgang gevonden. Extra:
online gastles Oosterschelde
In plaats van excursie was er de
Grevelingen Challenge:
kunstwerk maken
Aanbod lesmateriaal NME +
filmpje over bodemdieren.

In aangepaste vorm uitgevoerd
zonder natuurouders

Voortgezet onderwijs
Ook voor het Pontes Pieter Zeeman stonden er een tweetal activiteiten op de planning.
In overleg met de school en samenwerkingspartners is ervoor gekozen om beide activiteiten uit te
stellen.

Naam Project
1

Afvalfietstocht VO

2

Snoeproute in het
kader van Schoon
Zeeland

Uitgesteld
naar
Voorbereiding en
P. Zeeman/gemeente, afd. 2021
planning afgerond.
Reiniging/ Ondernemers
Deelname: 90 leerlingen Zierikzee
9 bedrijven
Status

Voorbereiding en
planning afgerond
deelname: 100
leerlingen

Samenwerkingspartners

Pontes P.
gemeente

Zeeman

/ 2021

Algemeen Publiek en partners
Naast activiteiten voor de jeugd organiseren we ook activiteiten voor inwoners, recreanten, toeristen
en ondernemers. Vaak in samenwerking met andere organisaties en partijen. We zien veel
meerwaarde in deze activiteiten. Zo kunnen we nog meer mensen de natuur laten beleven,
duurzame keuzes laten maken en hen betrekken bij hun eigen leefomgeving. En dat levert ook nog
mooie resultaten op. Hieronder vindt u meer informatie over het project Schoon Zeeland en Groen
Verbindt.

Schoon Zeeland
Voor Schoon Zeeland hebben we vele opruimacties en andere activiteiten georganiseerd voor een
breed publiek. Toeristen, inwoners. Jong en oud. Ons doel daarbij is afval opruimen maar zeker ook
bewustwording creëren hoe je zelf kunt voorkomen dat afval in onze leefomgeving terecht komt. De
gastlessen en andere activiteiten gericht op de jeugd van Schouwen-Duiveland vindt u in het
overzicht bij de scholen.
Covid-19 en schoon Zeeland
In verband met de beperkende maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn een aantal geplande opruimacties
geschrapt. Hoewel veel activiteiten buiten plaatsvinden vormde de 1,5 meter maatregel en de
beperking in groepsgrootte wel een belemmering om activiteiten voor groepen op te zetten. We
hebben daarom een alternatieve actie georganiseerd die mensen met hun eigen huishouden in de
buurt konden doen. Dat bleek een schot in de roos 130 huishoudens hebben een gratis grijper en
handschoenen ontvangen om hun eigen buurt schoon te houden. We hebben vele foto’s en mooie
verhalen ontvangen over de afvalavonturen in de buurt.

Op de volgende pagina vindt u een opsomming van de opruimacties die we georganiseerd
hebben of waar we de voorbereidingen voor gedaan hebben.

Overzicht (gecancelde) opruimacties Schoon Zeeland
Activiteit

Doelgroep

Opruimactie in de
wijk

Leerlingen ’t
Kofschip, Ouderen
Borrendamme,
Medewerkers Gors

Peukenchallenge

Bewoners SD

Actie gratis
knijper +
handschoenen

bewoners SD

Opruimactie in
Bruinisse

Leerlingen OBS De
Meerpaal en
bewoners
Bruinisse
Bewoners van
Brouwershaven

Opruimactie
Brouwershaven
Bedrijvenestafette

Resultaten/activiteiten/samenwerking aantal
deelnemers
Gezamenlijke opruimactie door
0
projectgroep Scheldestraat Verbindt
10 Inschrijvingen
Geannuleerd i.v.m. corona.
Het opruimen van sigarettenpeuken in
samenwerking met Leo Nouwen
Geannuleerd i.v.m. corona.
Een gratis knijper + handschoenen voor
alle bewoners van SchouwenDuiveland met een fotowedstrijd.
In samenwerking met de gemeente,
Wereldregio, lokale ondernemers en
dorpsraden.
In samenwerking met dorpsraad
Bruinisse.

0

Jaarlijkse opruimactie door Wil Obbink
voor bewoner van Brouwershaven.
Geannuleerd i.v.m. corona

0

Ondersteuning van de opruimactie
georganiseerd door de Rotaryclub,
met uitleen-materialen

30

Totaal opruimacties

1.000

23

1.053

Strandsafari’s
Schouwen-Duiveland wordt elk jaar weer bezocht door vele toeristen. Ze komen voor uiteenlopende
redenen op ons eiland af. Een reden die vaak wordt genoemd is het strand en de zee. Want het is
natuurlijk heerlijk om een dagje te zonnen, zandkastelen te maken en een frisse duik te nemen. Maar
vele mensen weten niet welke schatten er nog meer te ontdekken zijn in onze Noordzee. Daarom is
NME in 2020 een pilot gestart met het organiseren van strandsafari’s voor toeristen en inwoners. In
totaal organiseerden we 8 strandsafari’s voor 207 personen, jong en oud. De strandsafari’s zijn door
de deelnemers als erg leerzaam en leuk bestempeld. Er ging een nieuwe wereld voor ze open.
Ouders gaven aan dat ze deelnamen voor de kids maar er zelf ook veel van geleerd hadden en vooral
van genoten hadden. In 2021 willen we de pilot verder gaan op schalen. Uiteraard nemen we de
ervaringen en feedback vanuit de pilot 2020 mee in dit plan.

Overzicht activiteiten strandcampagne
Activiteit

Doelgroep

Resultaten/activiteiten/samenwerking

Schone
Scheldedag

Algemeen
publiek

Opruimactie op twee strandjes langs
de Oosterschelde.
verplaatst

Expeditie
Juttersgeluk
Pop-up Editie

Bewoners van
Geannuleerd i.v.m. corona.
Zorginstellingen
SD

In actie voor een
schoon strand

Algemeen
publiek op het
strand

Drie vrijwilligers van het
campagneteam hebben in het
weekend van Hemelvaart een actie
opgezet om aandacht te vragen voor
een schoon strand.
Bereik: per dag 150 mensen
Bereik x 3 dagen = 450

Promotieteam
Schoon Zeeland

Algemeen
publiek op het
strand

Schone Schelde /
World Cleanup
Day

Algemeen
publiek op het
strand

Campagneteam op de stranden:
aanspreken strandbezoekers en
uitvoeren van activiteiten met
geïnteresseerden.
I.v.m. 1,5 meter maatregel kon het
maar beperkt worden uitgevoerd.
Bereik per dag: 200 mensen
Bereik x 17 dagen = 4.250
Vervanging van de Schone Scheldedag.
Opruimactie op 2 strandjes langs de
Oosterschelde
Schelphoek: 20 deelnemers
Ouwerkerk: 14 deelnemers

Strandsafari

Algemeen
publiek op het
strand (na
aanmelding)

Activiteiten op het strand voor
kinderen en hun ouders
in de zomervakantie.
Totaal strandacties
Totaal bereik Schoon Zeeland

aantal
deelnemers
0

0

450

4.250

34

207

4.941
6.407

Bereik Schoon Zeeland totaal
Met de opruimacties en de strandacties hebben we zo’n 5.994 mensen bereikt. Het gaat hier dus om
de buurtacties en de strandacties. Als we hier ook het bereik van onze onderwijsactiviteiten bij
optellen (413) hebben we zo’n 6.407 mensen (jong en oud) bereikt met onze activiteiten. Overigens
is het totale bereik nog vele malen groter. We hebben verschillende keren in de lokale media
gestaan, ons social media bereik op berichten van schoon zeeland is hoog, grijpers worden volop
geleend bij de buurt- en dorpshuizen die sinds jaar onze grijpers uitlenen maar ook buren lenen
grijpers van elkaar.

Samenwerkingsproject Groen Verbindt
NME-centrum Schouwen-Duiveland
is leading partner in het project
Groen Verbindt. Dit project is
gericht op een groene
samenwerking tussen sociale en
groene partners. Afgelopen jaar is
er door vele verschillende partijen
verder gewerkt aan de
Stadsboerderij. Samen met Gors,
Kinderboerderij de Punt,
Zeeuwland, wijkvereniging Hart van Poort Ambacht en Maatschappelijk Werk en Welzijn
Oosterschelderegio (SMWO) met steun van de gemeente werkten we gezamenlijk om van de
Stadsboerderij een fijne, duurzame plek te maken. Een duurzame, natuurrijke ontmoetingsplaats
waar mensen komen om te genieten, te werken, te spelen, te ontdekken, de natuur te beleven, te
leren en ervaringen uit te wisselen. Bezoekers vinden er praktische voorbeelden en informatie over
bijvoorbeeld klimaataanpassing in de tuin, voeding en gezondheid, duurzame energie en over de
natuur in de omgeving. De boerderij met natuurlijk de dieren is er een onderdeel van.
Uit het project Groen Verbindt is een structureel overleg tot stand gekomen: Scheldestraat Verbindt.
Verschillende organisaties en inwoners uit de wijk Poort Ambacht willen zo samenwerken om groene
kwaliteitsimpulsen aan de buurt te geven. Sinds 2019 heeft het NME-centrum haar eigen
onderkomen op de Stadsboerderij

Activiteiten Groen Verbindt
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van
ondernomen activiteiten in het kader van het
project Groen Verbindt. Omdat we binnen
Groen Verbindt vaak met volwassenen te maken
hebben, hebben we helaas vele activiteiten af
moeten lassen vanwege de coronamaatregelen.
Activiteiten die plaatsvonden op scholen worden
eerder al genoemd in het schema van de
scholen.

Overzicht activiteiten Groen Verbindt
Activiteit

Uitgevallen

Informatiebijeenkomst
recreatieondernemers
25 maart

x

Uitwisselingsbijeenkomst
natuurgidsen
1 april

x

Proefexcursie Oosterschelde
met clienten Gors 24 juni of 1
juli 2020

x

Excursie voor inwoners in de
Oosterscheldeweek

Workshop klimaatbestendige
wijk
23 of 30 Mei

Creatieve bijeenkomst en
buurtbijeenkomst voor de
wijktuin

Uitgesteld
naar

Door
gegaan

alternatief/opmerking
De bijeenkomst was uitgesteld
naar het najaar maar kon toen ook
helaas niet doorgaan. Als
alternatief wordt er in 2021 een
film gemaakt.
De bijeenkomst was uitgesteld
naar het najaar maar kon toen ook
helaas niet doorgaan. Als
alternatief wordt er in 2021 een
film gemaakt.
Cliënten mochten dit jaar niet met
externen bijeenkomen (kwetsbare
groep) daarom wordt de excursie
verplaatst naar 2021 in combinatie
met het tonen van de film.
Als de film over de Oosterschelde
af is, willen we een aantal excursies
naar Tureluur (Levensstrijd
organiseren).
De bijeenkomst is in eerste
instantie verplaatst naar het najaar
maar gezien de maatregelen ook
toen gecanceld. We hebben
hiervoor in de plaats samen met de
gemeente het online
klimaatfestival georganiseerd.
Er is een buurtbijeenkomst
geweest om met bewoners in
gesprek te gaan. Ook zijn er
meerdere bijeenkomsten met
vrijwilligers geweest rondom de
wijktuin.

2021

Oosters
cheldew
eek
x

Voorjaar
en
najaar
2020

Duurzame maatregelen op de
Stadsboerderij (aanleg groen
dak, zonnepanelen, regenton)

x

Beheerplan voor Stadsboerderij
met aandacht voor zaaiplan
moestuinbakken en onderhoud
groen inclusief cursus
compostering.
Plaatsing speeltoestellen:
energiefiets, zonnebloem op
zonnepanelen, watertafel.

x

Samenwerkingsplan tussen Gors
en NME met rol voor wijkraad.

x

x

Overige activiteiten die niet doorgegaan zijn
Los van de projecten, stonden er nog een aantal activiteiten gepland die niet door konden gaan in
verband met de coronamaatregelen.
Activiteit

Doelgroep

Lezing Oosterschelde
op Zorgcentra
Klussen voor NL Doet

Bewoners van alle
Zorgcentra
Medewerkers van
bedrijven of
instellingen

Deelname
Landschapsdag op De
Molenberg, BurghHaamstede
Activiteiten: bijensafari,
schmincken, informatie
voor bezoekers

Inwoners en
recreanten

Verplaatst
of
gecanceld
x
x

x

Alternatief opmerking

In verband met corona niet
doorgegaan.
Rabobank heeft afgezegd om
Stadsboerderij te schilderen
i.v.m. corona-maatregelen.
Met een klein clubje
vrijwilligers is er die dag wel
e.e.a. ingeplant in de
moestuinbakken en in de tuin.
Helaas gecanceld door
organisatie.

Balans 2020

Winst- en verliesrekening 2020

•

Stuur een mail naar info@nmesd.nl om de gehele jaarrekening te ontvangen.

