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Gelderse Natuur en
Sinds 1 januari 2005

Milieufederatie
Wij zetten ons in voor een mooi en duurzaam Gelderland.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Natuur, landschap en de leefomgeving van Gelderland staan onder
druk van intensief ruimtegebruik en uitstoot van schadelijke stoffen
(broeikasgassen, stikstof, fijnstof).

95 ha nieuwe natuur in de Hattermerpoort, 3500 bezoekers genoten
van de Nacht van de Nacht, 200 partijen doen mee met het Gelders
Energieakkoord, in zeker 25 beleidsontwikkelingen aantoonbaar
invloed, onze actieve achterban.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Onze droom is een provincie met een
afwisselend landschap, rijke
biodiversiteit, ruimte voor de natuur,
een duurzame energievoorziening en
een schoon milieu voor nu en later.
Een provincie waarop de inwoners
trots zijn.

€ 737.169

Maatschappelijk doel

80%

Beheer en
administratie

19%

Werving

1%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wij werken samen met
overheden, burgers en bedrijven
aan een duurzaam Gelderland.
2. Wij ondersteunen onze leden met
(juridische) kennis, organiseren
ontmoetingen en werken met
leden samen om onze doelen te
bereiken.
3. Wij komen op voor het behoud
van natuur en landschap in
Gelderland. Pro-actief als het kan,
reactief als het moet.
4. Wij nemen initiatieven voor
duurzame oplossingen en goede
voorbeelden.

€ 589.108

Lobby en
belangenbehartiging

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Donaties Postcodeloterij,
subsidie Provincie Gelderland,
inkomsten contributie leden en
aangesloten organisaties
GNMF, uit projecten met
tegenprestaties, donaties
particulieren, donaties
bedrijven.

€ 770.597

€ 554.412

Subsidies

35%

Continuïteitsreserve
79%

Organisaties
zonder
winststreven

31%

Bestemmingsreserves
18%

Verkopen en
overig

28%

Particulieren

4%

Bedrijven

2%

Overige
reserves

3%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

8 fte

Vrijwilligers

0

Sector

Natuur en milieu

Doelgroepen

Natuurgebieden, Milieu, Algemeen publiek en
Wildlife

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

