Financieel resultaat

Resultaten

De jaarlijkse bijdrage van € 240.000,- van PWN ten bate van de
personeelsinzet en het gebruik van het gebouw, zijn cruciaal
voor de stichting. Ook de jaarlijkse bijdrage van het Nationaal
Park van € 40.000,- is van groot belang. Naast deze bijdragen
genereerde het bezoekerscentrum in 2015 een eigen omzet van
€ 149.600 en in 2016 € 212.800,-.

Bezoekerscentrum
De Kennemerduinen

2015-2016

Met de positieve bedrijfsresultaten worden de benodigde
algemene reserve en investeringsreserves opgebouwd. De
investeringsreserves zijn bestemd voor de vernieuwing van de
tentoonstelling en de vervanging van meubilair en apparatuur.

2015

+ € 40.848,-

2016

+ € 103.331,-

Vrijwilligers en medewerkers
Vrijwilligers: Bij het bezoekerscentrum zijn ruim 80 vrijwilligers
actief, waarvan 20 in de ontvangst, winkel en zalen en ruim 60
als natuurgids, schoolgids en bij evenementen.
Medewerkers: vast 3,5 FTE / flex 0,5 FTE

www.np-zuidkennemerland.nl
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Exploitatieresultaten 2015 en 2016:

Doelstelling

Bezoekers

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is het duurzame centrum
voor educatie, recreatie en toerisme van het Nationaal Park ZuidKennemerland. De bedrijfsvoering is gezond en duurzaam.

181.000
2015					

Het hele jaar is het bezoekerscentrum 6 dagen per week geopend;
in de schoolvakanties 7 dagen. Dagelijks worden recreanten,
toeristen, scholen en bedrijven hartelijk ontvangen en voorzien
van informatie over de natuur, cultuurhistorie, projecten,
bereikbaarheid, activiteiten en evenementen. Een greep uit het
aanbod van het bezoekerscentrum:
•
•
•
•
•
•
•

Expositie
Speurtochten- en fietsverhuur
Boek- en souvenirwinkel
Zaalverhuur
Schoolexcursies en schoolreisjes
Excursies en natuuractiviteiten
Evenementen

Het bezoekerscentrum draagt met trots het BREAAM
predicaat Excellent en een gouden Green Key.

2016					 215.000

3

(19% groei)

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen is nummer drie
van de best bezochte bezoekerscentra in Nederland.

Tevredenheid gasten
Uit bezoekersonderzoek voorjaar 2017 blijkt dat ondanks de
sterk stijgende bezoekersaantallen, de algemene waardering
van de bezoekers stabiel hoog blijft. De belangstelling voor
en tevredenheid over de tentoonstelling is hoog, mede door
de aaidieren en preparaten, waaronder de wisentstier.
Bezoekerstevredenheid voorjaar 2017:
Gastvrijheid: ‘goed tot zeer goed’
91% (90% in 2016)
Service balie bezoekerscentrum: ‘goed tot zeer goed’
82% (72% in 2016)
Algemene waardering:
(8 in 2016)
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Educatie

Activiteiten
Activiteit
Schoolexcursies
Schoolreisjes

Aantal
activiteiten
2016

Aantal
deelnemers
2016

Aantal
activiteiten
2015

Aantal
deelnemers
2015

34

850

58

1.450

5

625

0

0

190

1.900

Activiteiten en excursies allen
Activiteiten en excursies
Bezoekerscentrum

120

1200

Activiteiten en excursies
partners*

100

1200

57

1100

65

1.300

316

4.975

313

4.650

Groepsaanvragen
Totaal excursies/activiteiten
Evenementen
Bezoekerscentrum **

6.580

5.750

* IVN Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KNNV, Vogelwerkgroep.
**	NP Winterwandeling, Duin Survival Dag, Zomerfestival, Verwonderd Duin, Nacht van de
Nacht, Kerstmarkt

Er zijn in 2016 evenveel schoolkinderen geweest als in 2015. De
inzet van het bezoekerscentrum is geweest om de teruglopende
vraag naar lesprogramma’s op te vangen door schoolreisjes aan
te bieden. Door deze nieuwe vorm van educatie hebben in 2016
ruim 600 kinderen een hele dag in het duin doorgebracht met
excursies onder leiding van vrijwillige gidsen en met speciaal
ontwikkelde spellen.

Projecten
Naast het reguliere werk ontwikkelt het bezoekerscentrum
ook projecten, ondersteund door de financiering van fondsen,
bedrijven, de Provincie Noord-Holland of het nationaal park.
Hiermee dragen wij bij aan de vernieuwing en verbetering van
producten en diensten van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
voor educatie, toerisme en recreatie.

2016
• Vertaling in Duits en Engels van alle speurtochten en de teksten
in de expositie. (financiering NP);
• Ontvangst van 10 groepen dementerenden met hun
mantelzorgers voor een speciale activiteit i.s.m. Stichting
Zaaigoedfonds (financiering NP en bedrijven);
• Ontwikkeling van een wandel - app bij de blauwe route met
informatie over natuur en cultuurhistorie i.s.m. Buitenpaden
(financiering NP);
• Samenstelling van 5 manden met preparaten en leuke informatie
om uit te lenen voor spreekbeurten op de basisschool
(financiering Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds de VisserGeerling);
• Verkenning om het zomerfestival tot een professioneel festival
te ontwikkelen (financiering NP).

2015
In 2015 heeft het project Duurzaam Door van de Provincie NoordHolland bij het bezoekerscentrum aanleiding en financiële ruimte
gegeven om te gaan ondernemen met nieuwe partners in de
omgeving ven het NP:
• Duindierenspel: ontwikkeling en maken van twee actieve,
educatieve spellen die het bezoekerscentrum aan scholen en
BSO’s kan verhuren.
• Schoolreisje Frans Hals: ontwikkeling van arrangementen
voor scholen met een combinatie van museumbezoek en
buitenlessen.
• Onderzoek basisscholen: Vinden van de knelpunten om aan
buitenlessen uit ons schoolprogramma deel te nemen en peilen
van behoeften aan buitenactiviteiten.
• Fietskaart en Fietsrouteboekje: ontwikkeling van meertalige
producten met informatie over natuur en cultuurhistorie i.s.m.
Haarlem Marketing, VVV-Zandvoort, Hotel Landgoed Duin- en
Kruidberg, Kraantje Lek, het Duincafé en Rent a Bike.
• Vriendenpas Bezoekerscentrum De Kennemerduinen: concept
ontwikkeling en productie.
• Grote Boswachter Ganzenbord: conceptontwikkeling en
productie van levensgroot gezelschapsspel voor groepen, voor
verhuur door het bezoekerscentrum.

