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Jaarverslag 

Algemeen 

De Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (Het NatuurCollege) is opgericht op 30 november 

2000.  

Volgens art. 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel  

 het (doen) organiseren en faciliteren van leeractiviteiten en projecten die ertoe bijdragen dat 

mensen zich bewust worden van de natuur in en om hen heen, van Al dat is en van de 

onderlinge relatie; 

 het bijdragen aan het tot stand komen van en het deel uitmaken van een nationaal en 

internationaal platform dat de hiervoor geformuleerde doelstelling ondersteunt; 

 het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In 2007 is de Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation door de Belastingdienst Utrecht-Gooi 

te Amersfoort vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Per 1 april 2003 is de stichting uit 

het ondernemingsbestand voor de omzetbelasting van de Belastingdienst verwijderd. 

Vanaf 2007 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in 

artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 

is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd. Dientengevolge geniet de stichting 

een aantal fiscale voordelen op gebied van erf- en schenkbelasting. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld Voorzitter 

M.G.C. Schouten Vice-voorzitter  

A.J. Slomp Penningmeester 

N.D. van Egmond Lid 

P. Blom  Lid 

W.H. Ferwerda Lid 

F.C.J. Jansen Lid 

Th. van de Beek Lid 

A. de Witt Lid 
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Verslag van activiteiten 

 

 

NatuurCollege in 2017 

2017 was een bijzonder jaar, een belangrijk deel ervan stond in het teken van de verkiezingen. 

Het NatuurCollege heeft die gelegenheid aangegrepen om duurzaamheid, en dan vooral de 

binnenkant van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Door middel van een open brief aan 

de Fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en Lijsttrekkers van politieke partijen om 

aandacht te vragen voor het feit dat de huidige problemen die zich op alle maatschappelijke 

terreinen voordoen terug te voeren zijn op twee gemeenschappelijke noemers: de manier waarop 

we met de Aarde omgaan en de manier waarop we met elkaar omgaan. Deze brief is ook via social 

media zeer succesvol verspreid.  

Verder hebben wij door middel van leeractiviteiten, het schrijven van boeken, trainingsprojecten, 

het geven van interviews de verbondenheid van al het leven onder de aandacht weten te brengen.  

Ook dit jaar vormde Albert Jan Slomp, Annick de Witt, Froukje Jansen, Irene van Lippe-

Biesterfeld, Klaas van Egmond, Matthijs Schouten, Peter Blom, Tom van de Beek en Willem 

Ferwerda samen het bestuur van het NatuurCollege en zij werken graag samen met anderen om 

hun doelstellingen te verwezenlijken. In november hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen, te weten Zairah Khan en Talitha Muusse. Het bestuur is dit jaar vier maal bij elkaar 

gekomen. Mede dankzij Susanne van Eps-Habibe is het mogelijk om dit voor elkaar te krijgen.  

Jongeren 

Jongeren zijn en blijven een belangrijke doelgroep voor het NatuurCollege. Veel van onze 

activiteiten zijn daar op gericht. Het NatuurCollege ondersteund NatuurWijs.  

NatuurWijs is sinds 2012 een zelfstandige stichting maar is begonnen als een project vanuit het 

NatuurCollege om kinderen in schoolverband de natuur te laten ontdekken onder begeleiding van 

een inspirerende en door het NatuurCollege getrainde NatuurWijzer. Hart, hoofd en handen 

worden hier actief bij betrokken. Het voornaamste doel is de condities te creëren waaronder 

kinderen hun eigen verbondenheid met de natuur kunnen ervaren. Op deze manier worden de 

zaadjes van waardering voor de natuur zo vroeg mogelijk gepland. De ambitie is om NatuurWijs 

onderdeel van het curriculum op het basisonderwijs te laten worden, om zo alle kinderen in 

Nederland de kans te geven de verwondering over de natuur jong te ontdekken. 

Irene van Lippe-Biesterfeld geeft trainingen aan NatuurWijzers en zit daarnaast samen met prof. 

Matthijs Schouten in het bestuur en Willem Ferwerda is ambassadeur voor NatuurWijs.  

Ronde Tafelbijeenkomsten 

NatuurCollege organiseert Ronde Tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van het 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. De gesprekken tijdens deze 

bijeenkomsten hebben primair tot doel om diegenen in de samenleving die zich verwant voelen 

met de binnenkant van duurzaamheid met elkaar in contact te brengen en elkaar instrumenten te 

geven om in eigen (werk)omgeving het thema duurzaamheid verder uit te dragen. In november 

hebben wij samen met de Time is Now Foundation in Scheveningen een tafel georganiseerd met 

als thema ‘Hoe kunnen wij bereiken dat duurzaamheid een verplicht vak wordt op de Nederlandse 

middelbare scholen?’. 

http://natuurcollege.nl/inspiratie/130-open-brief-van-prinses-irene
http://www.natuurwijs.nl/
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Lezingen en trainingen 

Op verschillende manieren is er dit jaar samengewerkt met mensen en organisaties ter realisering 

van bewustzijnsontwikkeling en mentaliteitsveranderingen. Het drieluik “Duurzaamheid van 

binnenuit’ die we hebben georganiseerd in de Nieuwe Liefde was zeer bijzonder en heeft tot 

mooie dialogen en activiteiten geleid. Alle bestuursleden en eregast Henk Manschot zijn het 

gesprek aangegaan met, vooral ook, jongeren. Irene van Lippe-Biesterfeld en Willem Ferwerda 

zijn geïnterviewd in het kader van de Trouw Duurzame top 100. Matthijs Schouten heeft in 

Apeldoorn een TEDx gehouden. Een ander hoogtepunt was de betrokkenheid van het 

NatuurCollege bij het Springtij evenement wat ieder jaar in september plaatsvindt. De film ‘Down 

to Earth’ heeft ook dit jaar nog veel aandacht gegenereerd. 

Daarnaast zijn er lezingen, trainingen en workshops gegeven. Ook voor het bedrijfsleven zijn er 

in 2017 bijeenkomsten georganiseerd en hebben we als bestuur bijgedragen aan de invulling van 

bijeenkomsten van bijvoorbeeld ABN AMRO Leading Ladies, MVO NL en het communicatie 

& public affairs bureau Dröge en van Drimmelen. 

Media en Publicaties 

Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en documentaires en af 

en toe een optreden in de media. Er zijn in 2017 verschillende publicaties en interviews geweest 

over de onderwerpen duurzaamheid en verbinding met de natuur. Er was dit jaar onder andere 

een mooi interview in het radioprogramma Kunststof maar ook in het Financieel Dagblad. In de 

bijlage is het volledige overzicht te zien.  

Fête de la Nature 

In 2013 werd het NatuurCollege initiator én samen met Groenfonds medeoprichter van de 

stichting Fête de la Nature Nederland. In Frankrijk is Fête de la Nature al jaren een bekend 

fenomeen. In het laatste weekend van mei gaat iedereen naar buiten, naar activiteiten om de hoek 

of verder weg. Inmiddels is het festival overgewaaid naar Zwitserland en Portugal en nu dus ook 

naar Nederland. Via dit initiatief worden duizenden mensen in heel Nederland uitgenodigd om de 

natuur te vieren, van wilde natuur tot een stadspark. Dit is een laagdrempelig festival waarvan het 

NatuurCollege de potentie ziet dat meer en meer mensen vanuit een positieve grondhouding 

verbinding maken met de natuur. In 2014 was het eerste jaar dat Fête de la Nature officieel in 

Nederland werd gevierd, daarna is het ieder jaar gegroeid. Deze vierde editie van Fête de la Nature 

was Nijmegen de hoofdstad en hebben 64.000 mensen mee gedaan aan dit festival. Bezoekers 

van Fête de la Nature konden onder andere naar een clinic natuurfotografie, een blote 

voetenwandeling of een mindfulness wandeling maken, nestkastjes voor kleine beestjes maken, 

de Alde Feanen bij nacht beleven en wild spotten. In totaal waren er 293 evenementen verdeeld 

over heel Nederland. 

http://natuurcollege.nl/agenda-item/163-springtij-2017
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Verbinding 

Vanuit verbondenheid met je eigen innerlijk is echte verbinding met je omgeving mogelijk en 

kan richting aan de toekomst worden gegeven. Juist de natuur kan ons die verbondenheid en de 

samenhang tussen alles als geen ander laten zien. En juist de natuur kan ons inspireren om niet 

alleen als individu, maar ook als organisatie onze plek te vinden op en onze bijdrage te leveren 

aan een Aarde die in balans is. Ook de komende jaren zal het NatuurCollege zich blijven 

inzetten om genoemde doelstellingen te realiseren. 

 

 

Den Haag, 15 juni 2018 

Namens het bestuur: 

 

 

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld M.G.C. Schouten A.J. Slomp  

Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester 
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Balans per 31 december 2017 
(na bestemming van het saldo van baten en lasten) 

 

  31 december 2017 31 december 2016 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Activa      

      

Vlottende activa      

Vorderingen     124 

Effecten   234.367  332.500 

Liquide middelen   96.905  74.607 

   

 

 

 

   334.340  407.231 

   

 

 

 

Passiva      

      

Vermogen      

Continuïteitsreserve 1 115.000  115.000  

Overige reserves 2 215.334  286.244  

  

 

 

 

 

   330.334  401.244 

      

Kortlopende schulden   4.006  5.987 

   

 

 

 

   334.340  407.231 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2017 

 

  2017 2016 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Baten      

Donaties, giften en sponsorbijdragen   4.571  7.770  

Verkoop boeken  4.150  5.487  

Bankrente en dividend  4.542  5.373  

Koersresultaat effecten  1.859  46  

Overige baten  84  812  

  

 

 

 

 

   15.206  19.488 

Lasten      

Inkoop en overige kosten boeken  939  -  

Stichting Natuur-Wijs    18.000  

Algemene kosten  85.177  83.245  

  

 

 

 

 

   86.116  101.245 

   

 

 

 

Saldo van baten en lasten   -70.910  -81.757 

   

 

 

 

      

Bestemming van het saldo van 

baten en lasten      

Saldo van baten en lasten   -70.910  -81.757 

Onttrekking bestemmingsreserve    –  – 

   

 

 

 

Saldo ten laste van de Overige 

reserves   -70.910  -81.757 
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Toelichting behorende tot de verkorte jaarrekening 2017 

Verkorte jaarrekening 

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2017, die is opgenomen in de 

jaarstukken 2017 van Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation. 

Algemeen 

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (hierna de stichting) is opgericht op 30 november 

2000.  

Per 1 januari 2008 is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd. 

De activiteiten met betrekking tot het project NatuurWijs zijn ingaande 1 januari 2012 

overgenomen door Stichting NatuurWijs. 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 voor organisaties zonder 

winststreven. In de jaarrekening is geen begroting opgenomen omdat de functie die door de 

stichting aan de begroting wordt toegekend dat niet zinvol maakt.  

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Personeelbestand 

Gedurende 2017 heeft de stichting evenals in 2016 geen personeelsleden in dienst. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 
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Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

inbaarheid van de vorderingen. 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De lagere reële 

waarde wordt per fonds vastgesteld.  

Saldo van baten en lasten 

Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen wordt het resultaat 

bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het verslagjaar. De baten en 

lasten worden in zijn algemeenheid toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten zijn ontplooid. 

De lasten van inkoop, publicatie en samenstelllen van boeken worden verantwoord in het jaar 

waarin de lasten worden berekend aan de stichting. 

Continuïteitsreserve 

In lijn met de continuïteitsdoelstelling van de stichting heeft het bestuur van de stichting besloten 

een reserve te vormen om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen en de continuïteit te 

waarborgen. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 

de herziening gevolgen heeft. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De stichting heeft geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld. 

Bestemming saldo van baten en lasten 

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van 

baten en lasten. 

Het saldo van baten en lasten over 2017 bedraagt EUR 70.910 negatief. Vooruitlopend op het 

bestuursbesluit is dit negatieve saldo ten laste van de overige reserves gebracht. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

1 Continuïteitsreserve 
 

 2017 2016 

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari 115.000 115.000 

Toevoeging uit overige reserves – – 

 

  

Stand per 31 december 115.000 115.000 

 

  

De reserve is in 2008 opgebouwd door dotatie van 75% van de bijdrage van de Stichting samen-

leven. In 2011 is de bijdrage van Stichting samen-leven geheel gedoteerd aan de 

continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is in 2012 verder opgehoogd door een toevoeging uit 

de overige reserves.  

2 Overige reserves 
 

 2017 2016 

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari 286.244 368.001 

Negatieve saldi van baten en lasten -70.910 -81.757 

 

  

Stand per 31 december 215.334 286.244 

 

  

 

 

 

Den Haag, 15 juni 2018 

Namens het bestuur: 

 

 

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld M.G.C. Schouten A.J. Slomp  

Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester 
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Overzicht van alle activiteiten 

 

Ronde Tafelbijeenkomsten 
Het NatuurCollege organiseert enkele keren per jaar Ronde Tafelbijeenkomsten met 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. De 

gesprekken tijdens deze bijeenkomsten hebben primair tot doel om diegenen in de samenleving 

die zich verwant voelen met de binnenkant van duurzaamheid met elkaar in contact te brengen 

en elkaar instrumenten te geven om in eigen (werk)omgeving het thema duurzaamheid verder 

uit te dragen. 

  

In 2017 vond de Ronde Tafelbijeenkomst plaats: 

30-11-2017: Ronde Tafelbijeenkomst samen met Time is Now Foundation, Scheveningen 

 

Faciliteren bij mentaliteitsveranderingen in organisaties 
Het NatuurCollege ondersteunt organisaties bij het realiseren van bewustzijnsontwikkeling en 

mentaliteitsverandering bij werknemers/studenten. Deze ondersteuning bestaat uit het geven van 

interne lezingen, het stimuleren van interne Ronde Tafelbijeenkomsten, publicaties in kranten 

e/o magazines etc. 

10-01-2017: Voorbereiding interview radioprogramma Kunststof, Carine van Santen: Irene 

21-02-2017: Lezing “Natuur BV” Pakhuis de Zwijger: Matthijs & Willem 

07-03-2017: Amersfoortse Bergrede: Matthijs 

09-03-2017: Ledenvergadering IUCN: Matthijs 

28-03-2017: Interview Henk Manschot & signeersessie boekhandel Dekker van de Vegt: Irene 

28-03-2017: Duurzaamheidscafe Nijmegen: Irene & Matthijs 

30-03-2017: Kick off De Nieuwe Liefde, drieluik serie Duurzaamheid van binnenuit: Evanne & 

Susanne 

01-04-2017: Down to Earth film, Landgoed de Horst, Driebergen: Irene 

02-04-2017: Down to Earth film, Landgoed de Horst, Driebergen: Irene 

06-04-2017: Meeting Evanne Nowak ivm programma De Nieuwe Liefde: Irene 

26-04-2017: Meeting Evanne Nowak & Henk Manschot ivm De Nieuwe Liefde: Irene 

03-05-2017: Drieluik programma ‘Duurzaamheid van binnenuit’, De Nieuwe Liefde: Froukje, 

Klaas, Matthijs & Annick 

08-05-2017: Meeting Frenk van der Linden ivm radioprogramma Kunststof: Irene 

09-05-2017: Meeting Maria van der Heijden ivm MVO NL – NC dag: Matthijs & Susanne 

17-05-2017: Drieluik programma ‘Duurzaamheid van binnenuit’, De Nieuwe Liefde: Irene & 

Henk Manschot 

18-05-2017: Fundraising NatuurWijs, Breda: Irene & Froukje 

31-05-2017: Drieluik programma ‘Duurzaamheid van binnenuit’, De Nieuwe Liefde: Peter, 

Willem & Albert Jan 

09-06-2017: Meeting Alexander Schwarz ivm Literair café: Irene 

10-06-2017: Literair café Herman van Veen Arts Center, Soest: Irene 

13-06-2017: Meeting De Nieuwe Liefde, evaluatie drieluik serie: Susanne 

13-06-2017: Meeting Feike Sybesma: Irene & Willem 

26-06-2017: Meeting Sterre Konijn ivm muzikale omlijsting Springtij: Irene 

28-06-2017: Meeting met Time is Now Foundation ivm Ronde Tafel bijeenkomst: Irene 

28-06-2017: Meeting met wethouder Tiemens ivm European Green Capital 2018: Irene 
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12-09-2017: Meeting Peter Derksen ivm Boomfeestdag 2018: Irene & Matthijs 

13-09-2017: Lezing Raad van Kerken Oude IJsselstreek: Matthijs 

14-09-2017: Inleiding Nationaal Bomen museum, Doorn: Irene 

19-09-2017: Meeting Sterre Konijn ivm Springtij: Irene 

22-09-2017: Springtij: Irene, Klaas & Tom 

29-09-2017: Meeting Elfrieke van Galen ivm ABN Amro Leading Ladies: Irene 

29-09-2017: Meeting Ivich Hoffman ivm ABN Amro Leading Ladies: Irene 

29-09-2017: TEDxApeldoorn: Matthijs 

29-09-2017: Het nieuwe Klimaat, Pakhuis de Zwijger: Peter & Willem 

03-10-2017: Natuurbeleving middag Droge & van Drimmelen, Dunea Meijendel: Irene & 

Matthijs 

04-10-2017: Natuurbeleving dag MVO NL, Landgoed Maarsbergen: Irene & Matthijs 

06-10-2017: Meeting Natasja van den Berg ivm Trouw Duurzaam Top 100: Irene 

10-10-2017: Lezing Leading Ladies, ABN Amro Circulaire Paviljoen: Irene & Elfrieke van 

Galen 

10-10-2017: Interview Trouw Duurzaam Top 100, pakhuis de Zwijger: Irene & Willem 

(videoboodschap) 

24-10-2017: Meeting brainstorm programma 2018 (DNL): Klaas, Annick, Peter, Susanne & 

Irene 

09 t/m 16-11-2017: Bergplaas retreat “Meeting the Spirit of the Wild”, Karoo (ZA): Irene & 

Susanne 

 

Documentaires en publicaties 
Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en documentaires. 

In 2017 zijn de volgende publicaties verschenen: 

16-02-2017: Aanbieding ‘open brief’ aan alle Fractievoorzitters 1e & 2e Kamer en Lijsttrekkers 

politieke partijen: Klaas & Susanne 

April 2017: Publicatie Voor de Wereld van Morgen ‘The Pollinators gaan de biodiversiteit 

in ons land verbeteren’: Tom 

11-04-2017: Publicatie Het Financieele Dagblad ‘Modern aandeelhouderschap biedt bedrijf 

beste beschermingsconstructie’: Peter  

22-04-2017: Publicatie LUSH ‘Tom van de Beek van The Pollinators’: Tom 

10-05-2017: Interview Tobias Reijngoud: Irene 

10-05-2017: Interview radioprogramma Kunststof, Frenk van der Linden: Irene 

17-05-2017: Publicatie Achmea ‘Wat mij stoort aan de discussies van vandaag de dag is de 

heilige graal van twee graden’: Willem 

28-06-2017: NRC ‘Nederlandse bankiers omarmen klimaatakkoord ‘Parijs’: Peter  

29-06-2017: Interview krant van de Aarde, Eric Schoones: Irene 

05-09-2017: Trouw ‘De duurzame troonrede: Herstel van het landschap moet basis van de 

economie zijn’: Willem 

07-10-2017: Leeuwarder Courant ‘Het is groen en het degenereert’: Matthijs 

19-11-2017: VPRO Tegenlicht ‘Hoe duur is de natuur’: Matthijs 

2017: Publicatie Eneco Nieuwsbrief ‘Duurzame broedplaats de Ceuvel’: Tom 
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NatuurWijs bijdrage door Irene & Matthijs 
06-02-2017: Bestuursvergadering NatuurWijs 

19-05-2017: Meeting Rolf Winters & Annelies Hupkes: Irene 

24-05-2017: Bestuursvergadering NatuurWijs 

20-09-2017: Training Spirit of Nature 

21-09-2017: Training Spirit of Nature 

26-09-2017: Terugkomdag Spirit of Nature 

11-10-2017: Training Spirit of Nature 

12-10-2017: Training Spirit of Nature 

27-10-2017: Terugkomdag Spirit of Nature 

 

NatuurWijs is begonnen als een project vanuit het NatuurCollege om kinderen in schoolverband 

de natuur te laten ontdekken onder begeleiding van een inspirerende en door het NatuurCollege 

getrainde boswachter. Hart, hoofd en handen worden hier actief bij betrokken. Het voornaamste 

doel is de condities te creëren waaronder kinderen hun eigen verbondenheid met de natuur 

kunnen ervaren. Op deze manier worden de zaadjes van waardering voor de natuur zo vroeg 

mogelijk gepland. De ambitie is om NatuurWijs onderdeel van het curriculum op het 

basisonderwijs te laten worden, om zo alle kinderen in Nederland de kans te geven de 

verwondering over de natuur jong te ontdekken. 

Op 7 maart 2012 is NatuurWijs een zelfstandige stichting geworden, die vanuit het 

NatuurCollege wordt ondersteund.  

 

Bestuursvergaderingen  
 

10-01-2017 

14-06-2017 

12-09-2017 

31-10-2017 

 


