CBF Erkenningspaspoort

Natuurmonumenten
Wij beschermen natuur en versterken die waar dat kan. Dat doen we namens, maar vooral ook
met alle Nederlanders die ook van natuur houden.

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in
Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is en
voor nieuwe natuur. In de gebieden die wij beheren maar ook
daarbuiten. Op een manier die past bij het Nederland van nu.

Wat begon als een kleine actie, zette heel Nederland in beweging.
Ruim 100.000 mensen tekenden de petitie om strand en duinen te
beschermen. Het resultaat was het Kustpact, een bindende
overeenkomst over waar wel en waar niet mag worden gebouwd.
Ongeschonden blijft ongeschonden.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Natuur is belangrijk voor ons mensen.
Onze droom is een mooi Nederland.
Met landschappen waarin natuur en
erfgoed een grote rol spelen. Een
land vol groene steden, duurzame
landbouw en natuurrijke
landschappen. Een land waar we van
kunnen genieten en waar de natuur
kan bloeien.

€ 112.356.000
Maatschappelijk doel

90%

Wervingskosten

6%

Kosten administratie
en beheer

4%

90%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Beheer van 110.000 hectare
natuur en erfgoed
2. Opkomen voor mooie
landschappen en volhoudbare
landbouw
3. Werken aan een klimaatbestendig
Nederland
4. Natuur voor iedereen!

€ 101.426.000

23%

77%

Aankoop en beheer

77%

Voorlichting en
bewustwording

23%

Dit waren onze inkomsten in 2018

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 102.376.000

€ 193.819.000
6%
32%

48%

16%
94%

Particulieren

32%

Bedrijven

0%

Loterijen

16%

Organisaties zonder
winststreven

1%

Subsidies

48%

Overig

4%

Medewerkers

596 fte

Vrijwilligers

7.383

Sector

Natuur en milieu

Actief in

Nederland

Bestemmingsreserves 94%
Bestemming door het bestuur bepaald.
Bestemmingsfondsen 6%
Bestemming door de gever bepaald.

